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Stichting Ondersteuning Overlegorgaan
Nationaal Park Zuid-Kennemerland
t.a.v. mw. C.C. Zwemmer-Dekker
Zeeweg 12
2051 EC Overveen

Zaandam, 12-05-2021

Geacht bestuur,

Ingevolge de mij verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van Stichting
Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland, breng ik hiermee rapport uit
inzake de concept jaarrekening over boekjaar 2020.

Ik heb deze jaarrekening van het Nationaal Park samengesteld op basis van de
door mij verzamelde en de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van deze gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van Stichting Ondersteuning
Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen in Nederland aanvaarde richtlijnen
met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken,
rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountants-
verklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de bekende gegevens, heb ik de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met
algemeen in Nederland aanvaarde grondslagen voor waardering.

Met vriendelijke groet,

Vincent Roubos
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ALGEMEEN

Voor u ligt de jaarrekening 2020 van de Stichting Ondersteuning
OverlegOrgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Onder
verantwoordelijkheid van de stichting worden diverse ‘projecten’ uitgevoerd.
Daartoe behoren alle projecten genoemd in het Bestedingenplan 2020.

In deze jaarrekening worden de lasten en baten die betrekking hebben op het
verslagjaar zichtbaar gemaakt en afgezet tegen de begroting 2020. Deze
laatste is in de bestuursvergadering van 10januari 2020 vastgesteld.

In de bestuursvergadering van 29 januari 2021 is de begroting 2021
vastgesteld. De begroting 2021 is als bijlage in deze jaarrekening
opgenomen.

De controle van de baten en lasten is onderdeel van de controle van deze
jaarrekening van het Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening 2020 is gecontroleerd door Ipa-Acon Accountants B.V. te
Haarlem. De door dit kantoor afgegeven controleverklaring is bij deze
jaarrekening gevoegd. Het bestuur van de Stichting Ondersteuning Nationaal
Park Zuid-Kennemerland heeft de jaarrekening over 2020 vastgesteld in haar
vergadering van 2juli 2021

Secretaris, plv Voorzitter, H. Wijkhuisen

van Wesem
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ALGEMEEN, ACTIVITEITEN en GEBEURTENISSEN

Samen één
Nationaal Park Nationaal Park Zuid-Kennemerland is in 1995 ontstaan uit een
samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, PWN, particuliere eigenaren, IVN communicatie en
educatie, de omliggende gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en
Velsen en de Provincie Noord-Holland. Hierdoor kan het park als één gebied
beheerd worden. Dit samenwerkingsverband richt zich op de bescherming en
natuurontwikkeling van dit bijzondere duingebied. Daarnaast willen de
partners dat omwonenden en bezoekers kunnen genieten van en leren over
de natuur. Dat wil zeggen onder natuurlijke omstandigheden (met minimale
bemoeienis van de mens), maar wel in een omheind gebied.

OverlegOrgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Dit is het bestuurlijk platform van het Nationaal Park, met daarin
vertegenwoordigd de natuurbeheerders (PWN, SEB, NM), gemeenten
(Bloemendaal, Haarlem, Velsen, Zandvoort), IVN, Provincie Noord-Holland
(gedeputeerde laat zich ambtelijk vervangen), en een vertegenwoordiger van
de particuliere eigenaren (in dit geval Landgoed Duin & Kruidberg). Het
OverlegOrgaan is geen rechtspersoon, heeft geen formele status, maar dat
werkt juist goed. Alleen op basis van consensus kunnen besluiten genomen
worden. Het OverlegOrgaan vergadert vier keer per jaar.

Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Zuid
Ken nemerland
De Stichting Ondersteuning OverlegOrgaan Nationaal Park Zuid
Kennemerland is in het leven geroepen om subsidies te kunnen ontvangen en
uitgaven te doen. Het OverlegOrgaan — geen rechtspersoon — kan dat immers
zelf niet. Het stichtingsbestuur bestaat uit de heer Roem, de heer Wijkhuisen
en mevrouw Van Wesemael. Gekozen is voor een evenredige verdeling:
voorzitter Nationaal Park Zuid-Kennemerland, vertegenwoordiger gemeente,
vertegenwoordiger natuurbeheerders. In 2020 heeft het stichtingbestuur vijf
keer vergaderd.

Het stichtingsbestuur had voor 2020 een aantal belangrijke activiteiten op het
programma staan in het kader van het 25-jarig bestaan van Nationaal Park
Zuid-Kennemerland, 75 jaar vrijheid en aanvraag LNV subsidie: Tijdelijke
Ondersteuning Nationale Parken. Op andere wijze dan voorzien, zijn
activiteiten geannuleerd of hebben digitaal plaatsgevonden vanwege de
corona-pandemie. Sommige activiteiten zijn naar 2021 verschoven.

In het licht van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het
virus te voorkomen, heeft het bestuur wel gemerkt dat de druk op de natuur
en ons Nationaal Park door het grote aantal bezoekers is toegenomen. Deze
druk was dusdanig groot dat onze partners meerdere malen de
toegangswegen hebben moeten afzetten en gericht aan bezoekers
management moeten doen om de bezoekersstromen in de goede banen te
leiden.

5



Jaarrekening 2020 Stichting Ondersteuning OverlegOrgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Ondanks de belangstelling om ons te bezoeken, hebben de gastheren (met
name de horeca) van Nationaal Park Zuid-Kennemerland hier niet van kunnen
profiteren. Een hard gelag. Wij hebben als bestuur moreel ondersteuning
kunnen bieden door onze horecapartners, gastheren en ambassadeurs een
hart onder de riem steken en hen bij onze communicatie uitingen te
betrekken. De veelal digitale vindingrijkheid van alle Nationaal Park
betrokkenen heeft hierin grote rol gespeeld.

Het bestuur is in 2020 drukdoende geweest met de aanvraag van een LNV
subsidie in het kader van de koers Nationaal Parken nieuwe stijl’. Op 14
december 2020 heeft de stichting van RVO de beschikking ontvangen. Deze
subsidie heeft ten doel verdere (gebieds)ontwikkeling en kwaliteitsimpuls van
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Vanaf januari 2021 zal de operationele
uitvoering van het ingediende subsidieproject Op weg naar
toekomstbestendig Nationaal Park Zuid-Kennemerland plaatsvinden.

De huidige activiteiten zoals: het opstellen van een BeheerOntwikkelPlan
(BOP) en het (laten) uitvoeren van de jaarlijkse Bestedingenplannen krijgt
mede door de toegekende LNV-subsidie een nieuwe uitwerking.

Stichting Ondersteuning OverlegOrgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland
is zeer erkentelijk voor de organisaties die ook in 2020 een bijdrage hebben
geleverd. In 2020 zijn dit geweest: Provincie Noord-Holland, gemeente
Velsen, gemeente Haarlem, gemeente Bloemendaal en gemeente Zandvoort.

SAMENS TELLING BES TUUR
De heer 0. Roem Voorzitter
Mevrouw J.M. van Wesemael Penningmeester
De heer H. Wijkhuisen Secretaris, plv Voorzitter
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(voor resultaatsbestemming)

ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

Vlottende activa

Bestedingenplan 24.478 24.358

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 20

- 20

Liquide middelen 150.192 150.584

174.670 174.962

174.670 174.962
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PASSIVA

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Algemene reserve 45.169 59.492
Overige reserves 79.214 89.950

124.383 149.442

Kortiopende schulden

Schulden aan leveranciers 26.080 16.480
Bestedingenplan 19.670 8.641
Overlopende
passiva 4.537 399

50.287 25.520

174.670 174.962
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen van
Richtlijn van de Jaarverslaggeving Cl ‘Kleine organisaties zonder
winststreven”. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s.

Een aantal van de voor Stichting Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-
Ken nemerland relevante grondslagen zijn hieronder nader uitgewerkt. Tevens
verwijzen wij u naar de specifieke toelichting bij de betreffende balanspost c.q.
bate of last.

Waardering en resultaatbepaling

Historische kostprijs
De jaarrekening is opgesteld op basis van het historisch kostprijsbeginsel.
Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen de
nominale waarde, voor zover van toepassing onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen. En dat de afwikkeling daarvan zal gepaard gaan met
een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Kortiopende vorderingen en schulden
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid en hebben een looptijd korter dan 1
jaar tenzij anders vermeld.

Algemene Reserve
Aan de Algemene Reserve wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of —tekort
toegevoegd respectievelijk onttrokken, dan wel aan de daartoe ingestelde
bestemmingsreserves. De Algemene Reserve heeft de functie van buffer voor
onverwachte tegenvallers en functioneert dus ook als continuïteitsreserve.

Bestemmingsreserves
Afgezonderd vermogen, waarvan de beperktere bestedingsmogelijkheid door
het bestuur is bepaald en deze ook weer door het bestuur kan worden
opgeheven.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

2020 2019
€ € € €

Bijdragen PNH, Gemeentes 161.580 -

Baten 8.621 14.606

Brutomarge 170.201 14.606

Project uitgaven 167.686 -

Algemene kosten 27.574 413

Som der bedrijfskosten 195.259 413

Resultaat uit gewone bedrijfs

____________ ____________

uitoefening vôôr bijdragen 25.058- 14.193

Resultaat n bijdragen 25.058- 14.193

Resultaat boekjaar 25.058- 14.193
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen
Het saldo van baten en lasten over het jaar wordt bepaald, met inachtneming
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, terwijl de lasten
worden opgenomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Verantwoording baten
Baten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat
toekomstige voordelen naar de stichting zullen toevloeien en dat deze
voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat. In 2020 betreffen de baten:
subsidie Bestedingenplan van Provincie Noord-Holland en bijdragen van
gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort en Velsen.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

2020 2019
€ €

Baten

Vrijval Saldo Natuurbrug - -

Vrijval BP 2016 - -

Vrijval BP2017
VrijvalBP2Ol8 8.621 14.606

8.621 14.606

2020 2019
€ €

Algemene kosten

Accountantskosten 4.400
Eten & drinken - 50
Kosten tbv best reserves 22.736 -

Betalingsverschillen 0-
Bankkosten en rente 438 364
Exposities - -

27.574 413
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Algemene Reserve
De algemene reserve heeft de functie van buffer voor onverwachte
tegenvallers en functioneert dus ook als continuïteitsreserve. De Algemene
Reserve bedraagt per december31 december 2020 €45.169. Het bestuur
besluit om een bedrag van € 40.000 als ondergrens te hanteren voor de
algemene reserve. Het bestuur besluit om vooruitlopende op toekomstige
ontwikkelingen extra bestemmingsreserves (uit de algemene reserve) te
maken.

Resultaatbestem ming
De algemene reserve vormt het vrij besteedbare eigen vermogen van de
stichting. De tekorten en de overschotten op de exploitatie komen ten laste
respectievelijk ten gunste van de algemene reserve. Jaarlijks wordt
vastgesteld of ten laste van de algemene reserve bestemmingsreserves
worden gevormd.

Algemene reserve
kapitaal Dotatie Onttrekking resultaat kapitaal

3 1-12-
1-1-2020 bestemmings- Bestemmings- 2020 2020

reserve reserve

59.492 12.000- 22.736 25.058- 45.169
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Bestem mi ngsreserves

Stand 01 januari 15.000 1.827
Dotatie Bestemmingsreserve uitvoering BOP/BIP 12.000 13.173
Onttrekking Bestemmingsreserve uitv. BOP/BIP -

Stand per 31 december 27.000 15.000

Stand 01 januari 15.000 -

Mutatie Bestemmingsreserve Minder Validen’21 15.000
Dotatie Bestemmingsreserve Minder Validen’21 -

Stand per 31 december 15.000 15.000

Stand 01januari 29.950 14.101
Dotatie Bestemmingsreserve 25 jaar NPZK - 15.899
Onttrekking Bestemmingsreserve 25 jaar NPZK 22.736- 50-
Stand per 31 december 7.214 29.950

Stand 01januari 15.000 -

Mutatie Bestemmingsreserve Europarc Conf. - 15.000
Onttrekking Bestemmingsreserve Europarc Conf. 12.000-

___________

Stand per 31 december 3.000 15.000

Stand 01januari 15.000 -

Mutatie Bestemmingsreserve Nationale Parken nieuwe stijl - 15.000
Dotatie Bestemmingsreserve Nationale Parken nieuwe stijl 12.000

___________

Stand per 31 december 27.000 15.000

79.214 89.950

Toelichting bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Uitvoering BOP/BIP € 27.000
Op 10januari 2020 heeft het bestuur van de Stichting Ondersteuning Overleg
Orgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland besloten om Bestemmingsreserve
uitvoering BOP/BIP aan te wenden voor de thema’s samenwerking, blik op de
toekomst, nieuwe informatievoorzieningen en (voor) onderzoek project
bezoekersmanagement. Het bestuur heeft op 2 juli 2021 besloten om €
12.000 van de Algemene Reserve te onttrekken en aan deze
bestemmingsreserve toe te voegen. Hiermee is deze bestemmingsreserve
opgehoogd naar € 27.000 en voor de periode 2021 — 2024 aan te wenden
voor uitvoering projectplan Op weg naar Toekomstbestendig Nationaal Park
Zuid-Kennemerland (projectplan NPZK 2.0). Vooruitlopend op het
Bestuursbesluit van 2juli 2021 is een en ander in de Jaarrekening reeds
verwerkt.

Bestemmingsreserve Europarc Conference in Nederland 2021: € 3.000
In 2021 wordt de Europarc Conference in Nederland georganiseerd, het
thema is Ode aan het Landschap. Nationaal Park Zuid-Kennemerland
organiseert een veldbezoek. Dit om het park onder Europese aandacht te
brengen. Op 26 maart 2021 heeft het bestuur van Stichting Ondersteuning

13



Jaarrekening 2020 Stichting Ondersteuning OrlegOrgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Overleg Orgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland besloten om deze
bestemmingsreserve naar € 3.000 bij te stellen. De bijdrage van het Nationaal
Park is kleiner dan oorspronkelijk voorzien. Dit is als zodanig opgenomen in
Bestedingenplan 2021. Op 17mei 2021 is door de Europarc organisatie
medegedeeld dat de conferentie in 2023 zal plaatsvinden, dit vanwege de
onzekerheid corona-pandemie en geldende RIVM richtlijnen voor
internationale bijeenkomsten. Het bestuur heeft op 2juli 2021 besloten om
€ 12.000 uit deze bestemmingsreserve te onttrekken en aan
bestemming sreserve Nationale Parken Nieuwe stijl toe te voegen.
Vooruitlopend op het Bestuursbesluit van 2 juli 2021 is een en ander in de
Jaarrekening reeds verwerkt.

Bestemmingsreserve BOP 4.5/4.7 Project bezoekersmanagement o.a.
mindervaliden: € 15.000
Op 26 maart 2021 heeft het bestuur van Stichting Ondersteuning Overleg
Orgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland besloten om deze
bestemmingsreserve aangepaste invulling te geven. De corona-pandemie
vraagt om onderzoek naar bezoekersmanagement in algemene zin. De focus
ligt niet alleen op mindervaliden, maar in het geheel over bereikbaarheid,
toegankelijkheid en zonering van activiteiten in het Nationaal Park. Hiermee
wordt deze bestemmingsreserve deels aangewend als cofinanciering
projectplan Op weg naar toekomstbestendig NPZK.

Bestemmingsreserve Nationale Parken Nieuwe Stijl (2021 - 2024):
€27.000
Op 10 januari 2020 heeft het bestuur van de Stichting Ondersteuning Overleg
Orgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland besloten om Bestemmingsreserve
Nationale Parken Nieuwe Stijl voor een bedrag van € 15.000 te reserveren.
Op 26 maart 2021 heeft het bestuur van Stichting Ondersteuning Overleg
Orgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland besloten om deze
bestemmingsreserve te verhogen naar € 27.000 en aan te wenden als
cofinanciering projectplan Op weg naar toekomstbestendig Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. Verdeeld over de periode 2021 — 2024. Het bestuur
heeft op 2juli 2021 besloten om € 12.000 aan deze bestemmingsreserve toe
te voegen. Vooruitlopend op het Bestuursbesluit van 2juli 2021 is een en
ander in de Jaarrekening reeds verwerkt.

Bestemmingsreserve NPZK 25 jaar 2020 € 7.214,27
In 2020 worden het hele jaar door activiteiten georganiseerd in het teken van
25 jaar Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hierbij werken partners van het
park samen door laagdrempelige activiteiten, lezingen, storytellïng, excursies,
met bundeling hiervan in het najaar in een beleefweek te organiseren. De
viering van 25 jaar NPZK heeft vooral online plaatsgevonden, de geplande
beleefweek heeft 5 dagen door kunnen gaan. Op 2 juli 2021 besluit het
bestuur om € 22.736,- aan deze bestemmingsreserve te onttrekken. Er blijft
€ 7.214,27 vooralsnog onder bestemmingsreserve NPZK 25 jaar gereserveerd
en wordt mogelijk in boekjaar 2021 aangewend voor project BOP 9.la
(herinrichting bezoekerscentrum), waarbij een speciale informatieru imte ten
behoeve van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en haar 25-jarig bestaan
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wordt toegelicht. Vooruitlopend op het Bestuursbesluit van 2 juli 2021 is een

en ander in de Jaarrekening reeds verwerkt.

Verloopstaat Reserves
Bestemmingsreserve NPZK 25 jaar: € 7.214,00

Factuurdatum Crediteur Bedrag

27 maart Pins&more, pins 25 jaar NPZK - € 793,16
19 maart InPetto, speciale uitgave 25 jaar NPZK - € 3.049,20
22 maart Topbloemen/tbv zieke medewerkers - € 54,55

partners NPZK
31 maart LWKI drukwerk speciale uitgave 25 jaar - € 2.513,17

NPZK
31 januari InPetto, ontwerp speciaal logo 25 jaar - € 925,65

NPZK
10 juni IVN, ie 50% bijdrage beleefweek okt. - € 7.500,00

2020 ihkv 25 jaar NPZK
23 oktober Jan Hinke, editing special 25 jaar NPZK - € 400,00
19 november IVN, 2 50% bijdrage beleefweek okt. - € 7.500,00

2020 ihkv 25 jaar NPZK
Totaal - €22.703,18

31 december Bestemmingsreserve 25 jaar NPZK € 7.214,27

Schulden aan leveranciers

Crediteuren
In onderstaand overzicht zijn de openstaande crediteuren per 31
december 2020 gespecificeerd.

IVN
IVN
IVN
IVN
IVN

78.000
15.000
29.000

5.000
16.000
10.000

3.000

62.400 15.600

Crediteur Factuurbedrag Betaald Restant Betreft
€ € €

PWN 10.000 0 10.000 BP 10.9

Vrienden vh 2.420 1.920 500
Kennemerstrand

IVN
IVN

BP 4.3
BP 8.2
BP 8.3
BP 9.2
BP 11.2
BP 12.3

BP 1.11

Bestedingenplan

Uitgaande subsidies 2019

Uitgaande subsidies 2020

Vooruit ontvangen subsidies 2021 19.670

8.641
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19.670 8.641

Overlopende pass iva

Te betalen kosten 4.537 399
€ 4.537 € 399

Administratiekosten 109 399
Bankkosten 28

4.400
Acco unta ntskosten

€ 4.537 € 399
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BES TEDINGENPLAN 2020
Toelichting Bestedingenplan 2020
In 2019 zijn er geen kosten ten laste van dit Bestedingenplan geboekt en de
verwachting is dat er ook geen kosten meer zullen worden geboekt. Het
bestuur stelt dan ook voor het Nog te Besteden bedrag/resultaat boekjaar ad
€8.621,00 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Vooruitlopend op het
Bestuursbesluit van 2juli 2021 is een en ander in de Jaarrekening reeds
verwerkt.

BESTEDINGENPLAN NPZK 2020

lOntvangen Voorschot Provincie NH = 80%

Bijdrage Provincie NH (19 juni) € 121.789,00 €97.432,00
Gemeente Velsen (5 maart) €10.000,00 €10.000,00
Gemeente Zandvoort (4 maart) € 9.670,00 € 9.670,00
Gemeente Bloemendaal (13 maart) €10.000,00 € 10.000,00
Gemeente Haarlem (4 maart) € 10.000,00 € 10.000,00

€ 161.459,00 € 137.102,00

€ 24.357,00

BOP nr. Omschrijving

Begroot 80% reeds uitbetaald

Trekker Bedrag Voorschot

BOP 1.11

BOP 3.1

BOP 4.3

BOP 8.2

BOP 8.3

BOP 4.5
BOP 9.1
BOP 9.2

BOP 10.7

BOP 10.9
BOP 11.1

BOP 11.2
BOP 12.1
BOP 12.2

BOP 12.3

BOP 13.4

BOP 13.5

Maaien Natte Duinvalleien

Cultuurhistorie, WOII/75 jaar bevrijding

Gastvrijheid doe je samen

Uitvoeren Jaarplan Communicatie

Vernieuwing Communicatieproducten

Beter faciliteren mindervaliden

BC: Ontvangst & Informatiecentrum NPZK

Educatie Natuur & Duurzaamheid

Recreatieonderzoek

Natuurevaluatie Onderzoek

Voorziening Vrijwilligers

Werven,Professionaliseren en begeleiden Vrijwilligers

Project Samenwerking - parken nieuwe stijl

Uitvoeren, profileren nwe samenwerkingsvormen

Duinenfonds 2.0

Onderhouden overlegstructuur NPZK

Samenwerken in Nationaal en Internationaal Verband

Onvoorzien

Totaal Generaal

VKS

PWN/IVN/NM

1 VN

IVN

VN

NM/IVN/PWN

BC

IVN/BC

PWN/NM

PWN & NM

secretariaat

VN

secretariaat

secretariaat

IVN

secretariaat

secretariaat

2.420,00

10.000,00

15.000,00

29.000,00

5.000,00

0,00
40.000,00
16.000,00

0,00
10.000,00
3.000,00

10.000,00

0,00
0,00

3.000,00
15.000,00

3.160,00

1.920,00

8.000,00

12.000,00

23.200,00

4.000,00

0,00

40.000,00

12.800,00

0,00

8.000,00

2.400,00

8.000,00

0,00

0,00

2.400,00

12.000,00

2.528,00

0,00

1.920,00

6832,27

17.000,00

23.200,00

4.000,00

O,Q0

40.000,00

12.800,00

0,00

0,00

960,00

8.000,00

0,00

0,00

2.400,00

21 .333,6’

3.160, 00

0.00

161.580,00 137.248,00 141.605,96

Nog te ontvangen subsidie Provincie Noord-Holland,
indien subsidie Bestedingenplan 2020 geheel wordt
aanqewend
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Toelichting Bestedïngenplan 2020

Bestedingenplan 2020 begroot
BOP nr. Nationaal Park Zuid-Kennemerland bedrag trekker

ten NPZK

13.4 Kosten Overlegorgaan (onderhouden overlegstructuur) 15.000 secretariaat

13.5 Samenwerken in nationaal en Europees verband 3.160 secretariaat

9.1 Bezoekerscentrum: ontvangst- en infocentrum N PZK 40.000 bezoekerscentrum

8.2 Uitvoeren jaarplan communicatie 29.000 coördinator C&E, VN

Subtotaal 87.160

beleidskeuze 1 natuur

1.11 maaien natte duinvalleien: Kennemerstrand 2.420 VKS

3.1 Cultuurhistorie, uitvoering o.a. WOu, 75 jaar bevrijding 10.000 PWN, VN

beleidskeuze 4 recreatie en duurzaam toerisme

4.3 gastvrijheid doe je samen 15.000 coördinator C&E

4.5 Beter faciliteren minder validen 0 NM/SBB/PWN
Minder validen kunnen delen van NPZK beleven en de

4.7 informatie daarover is goed. 0 NM/SBB/PWN

beleidskeuze 8 open en tweezijdige communicatie

8.3 vernieuwing communicatieproducten 5.000 IVN

IVN, NM, PWN, 588 en

8.5 25 jaar NPZK 30.000 secretariaat

beleidskeuze 9 natuur- en milieueducatie

9.2 Educatie Natuur en Duurzaamheid 16.000 IVN

9.5 kwaliteitszorg en vernieuwing educatieaanbod 0 0

beleidskeuze 10 onderzoek en monitoring

10.7 Recreatieonderzoek 0 PWN

10.9 evaluerend natuuronderzoek 10.000 PWN, NM, SBB

beleidskeuze 11 actief vrijwllligersbeleid

11.2 Werven, professionaliseren en begeleiden vrijwilligers 10.000 VN, PWN

11.1 Voorzieningen vrijwilligers 3.000 secretariaat

beleidskeuze 12 samenwerking burgers, bedrijven e.a.

12.1 Verkenning samenwerking ihkv NP nieuwe stijl 0 secretariaat

12.3 Duinenfonds 2.0 3.000 IVN, PWN

subtotaal 104.420

Totaal 191.580

De begroting van het Bestedingenplan 2020 bedroeg € 191.580

gedekt:

Bijdrage Provincie NH €
Bijdrage Gemeente Zandvoort -

Bij drage Gemeente Velsen -

Bijd rage Gemeente Haarlem -

Bijdrage Gemeente Bloemendaal -

Bestemmingsreserve 25 jaar NPZK -

Totaal €

121.789,00

9.670,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00
191.459,00

die als volgt werd
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Dit betekent dat t.o.v. de Begroting € 1 21,00 uit de Algemene Reserve moet worden
gefinancierd.

Beschrijving projecten Bestedingenplan 2020
VASTE KOSTEN
Project 13.4 Kosten Overlegorgaan (onderhouden overlegstructuur)
Inhoud
Deze post is bedoeld om allerlei kosten te dekken die gemaakt worden voor
werklunches, informatieavonden, gezamenlijke excursie van het NPZK, bezoek
Europarc 2020, accountantscontrole e.d. Sinds 2013 zijn ook de vacatiegelden, de
onkosten- en reisvergoeding van de voorzitter begroot omdat het Rijk deze niet
langer vergoed. Daarnaast wordt de boekhouding door een externe partij verzorgd,
deze kosten worden meegenomen in de begroting.
Beciroting: € 15.000
Trekker: secretariaat

Project 13.5 Samenwerking in nationaal en Europees verband
Inhoud
Dit betreft de bijdrage die de Nationale Parken aan het landelijk
samenwerkingsverband SNP leveren en het lidmaatschap van de Europarc
Federation.
Begroting: € 3.160 (€2500,- SNP, € 660 voor Europarc Federation).
Trekker: secretariaat

Project 9.1 Bezoekerscentrum: ontvangst- en informatiecentrum NPZK
Inhoud
Sinds 2016 wordt door de stichting van het bezoekerscentrum gewerkt volgens het
bedrijfsplan. De dienstverlening en organisatie is volledig gericht op realisatie van de
doelen van het Nationaal Park, gesteld in het BOP. Daarnaast is een gezonde
exploitatie een doelstelling, die behaald moet worden om het bezoekerscentrum te
laten bestaan. In 2016 heeft bezoekerscentrum De Kennemerduinen ruim 215.000
bezoekers ontvangen. Deze stijging van bijna 20% ten opzichte van 2015. Het
bezoekerscentrum is zes dagen per week geopend, tijdens de schoolvakanties
zeven dagen per week en vervult een centrale rol in de communicatie en educatie
voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit biedt kansen voor de exploitatie en
brengt tegelijkertijd ook kosten met zich mee voor onderhoud van tentoonstelling en
de ruimtes die Vrij toegankelijk zijn. De post is bedoeld voor alle diensterverlening die
het bezoekerscentrum biedt, inclusief onkosten van vergaderingen en overleggen.
Cofinanciering: PWN €240.000,-; Verdiensten van Bezoekerscentrum (rendement) €
40.000,-

Begroting: € 40.000
Trekker: Bezoekerscentrum De Kennemerd ui nen

Project 8.2 Uitvoeren jaarplan communicatie
Inhoud
Het jaarplan Communicatie & Educatie (C&E) beschrijft welke stappen we in 2020
zetten om vanuit de overkoepelde communicatie een sterker merk van het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland te maken. Dit doen we in nauwe afstemming en
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samenwerking met de partners van het Nationaal Park. In 2019 hebben we een grote
concretiseringsslag gemaakt op het gebied van merkidentiteit en koers van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland. Zowel het verhaal van Nationaal Park Kennemerland is
gezamenlijk met de partners en input van diverse stakeholders. De ambitie. Uit het
recreatieonderzoek is een aantal interessante bevindingen gekomen die ook als
uitgangspunt dienen voor onze Strategische Communicatie & Educatie. Waaronder
dat we er echt voor de directe regio zijn, en dus geen landelijke communicatie
hoeven in te zetten. We dragen met dit plan eraan bij om het Nationaal Park in de
harten van onze doelgroepen te brengen. De merkidentiteit met de kernwaarden
wordt gebruikt in alle keuzes zowel communicatief als beheer.
Begroting: € 29.000
Trekker: IVN

PROJECTKOSTEN

Project 1.1 Maaien natte duin valleien Kennemerstrand
Inhoud
De in het NPZK deelnemende beheerders ontvingen tot en met 2012 jaarlijks
een bedrag voor het maaien van natte duinvalleien. In een brief aan PS (27
febr.2012) heeft het 00 aangegeven dat de beheerders deze post zelf voor
hun rekening nemen. Uitzondering hierop zijn de Vrienden van het
Kennemerstrand die voor het maaien van het Kennemerstrand geen
aanspraak kunnen maken op eigen of andere middelen. De jaarlijkse NPZK
bijdrage â € 2.420 eindigt als Natuurmonumenten het beheer
overneemt.
Begroting: €2.420
Trekker: Vrienden van het Kennemerstrand

Project 3.1 Uitvoeren parkbreed plan cultuurhistorie
Inhoud
Het verhaal van NPZK is een verhaal over de combinatie van natuur,
landschap én cultuurhistorie. Bij het beter beleefbaar maken van onze
cultuurhistorische waarden werken we vaker samen met cultuuraanbieders in
de omgeving. We zetten een mix van middelen in om de beleefbaarheid te
vergroten. Een gedeelte basis plan van de aanwezige inventarisatie van
cultuurhistorische waarden is reeds gemaakt. Hierop volgt nu uitvoering voor
behoud, herstel en beleefoaar maken. Gedeelte van het begrote bedrag wordt
aangewend voor de tentoonstelling en communicatie rondom WOIl / 75 jaar
bevrijding. Nadat de tentoonstelling in het BC is geweest, ligt er een
voornemen om de tentoonstelling permanent op bijvoorbeeld buitenplaats
Elswout onder te brengen. Daarnaast ligt er het verzoek te onderzoeken of
NPZK in aanmerking komt met projecten voor de subsidie Erfgoed Telt, welke
aan te vragen is via het NP-bureau.
Begroting: € 70.000
Trekker: NM/SBB/PWN

Project 4.3 Gastvrijheid doe je samen
Inhoud
Het park en de ondernemers, die hierin actief zijn, zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Zij zijn het visite kaartje van het park. Bezoekers moeten zich welkom
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voelen door een ober die mooie verhalen vertelt en tips meegeeft. Samenwerken met
ondernemers aan gastvrijheid is essentieel voor een duurzaam park. In 2020 worden
nieuwe gastheren opgeleid. Het huidige gastherennetwerk wordt verder geactiveerd,
bestendigd en er volgen opfrisdagen.

Begroting.’ € 15.000
Trekker.’ IVN

Project 4.5/4.7 Beter faciliteren minder validen! Minder validen kunnen
delen van NPZK beleven en de informatie daarover is goed
Inhoud
Minder validen hebben al langer onze aandacht (zo is er bij het
bezoekerscentrum een zandrolstoel te huur) maar voor hen willen we tot
verdere verbeteringen komen. Het gaat met name om een betere
informatievoorziening (o.a. op de website) en op enkele plekken het vergroten
van de toegankelijkheid. In dit project gaan we concreet uitwerken wat we
gaan doen aan productontwikkeling en communicatie. In 2020 gaan NM,
PWN, SBB een plan uitwerken en onderzoeken wat nodig is om deze
projecten in 2021 tot uitvoering te brengen.

Begroting.’ €0
Trekker NM, PWN, SBB

Project 8.3 Vernieuwing comm unïcatïeproducten
Inhoud
In 2019 hebben we definitieve keuzes gemaakt (Merkidentiteit en
kernwaarden) en deels de daaruit voortvloeiende communicatiemiddelen
aangepast aan de gewenste profilering. Nu is belangrijk om dit door te zetten.
Op basis van de merkidentiteit worden keuzes in communicatie middelen
gemaakt en worden communicatie producten aangepast, waaronder de
algemene folder.

Begroting: €5.000
Trekker IVN

Project 8.5 dag 25 jaar Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Inhoud:
Doel:
Bewustwording creëren voor de aanwezigheid van NPZK en haar mooie diverse
natuur, die we graag behouden voor de komende generaties. NPZK weer goed op de
kaart zetten! Natuur is niet vanzelfsprekend. Terug kijken naar 25 jaar geleden, wat
is veranderd en vooruit kijken. Hoe kunnen we de prachtige natuur voor de toekomst
behouden? Wij willen NPZK in de harten van de mensen en bezoekers brengen.
Hoe: hele jaar door Iaagdrempelige activiteiten, lezingen, storytelling, excursies, met
bundeling hiervan in het najaar in een beleef week.
Voor wie: Stakeholders, omwonenden, provincie en gemeenten, gastheren en
vooral omgeving betrekken.

Begroting: € 30.000 (vanuit bestemmingsreserve)
Trekker IVN en secretariaat

21



Jaarrekening 2020 Stichting Ondersteuning OverlegOrgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Project 9.2/ 9.5 Educatie Natuur en Duurzaamheid! Kwaliteitszorg en
vernieuwing educatieaanbod
Inhoud
In 2020 stelt de gemeente Haarlem eveneens €1 0.000,-per beschikbaar voor
natuureducatie in het NPZK. De Dilemmabox is vernieuwd met een nieuwe Casus
over de Noord West Natuurkern met 21 centuryskilis. Deze zal in 2020 na de pilot
worden aangeboden aan scholen aan de regio.
Voor het thema tweede wereldoorlog wordt er een speciaal educatie pakket
gemaakt dat voor de groepen 7 en 8 geschikt is en aansluit op de
tentoonstelling. Onze educatie moet eigentijds en interactief zijn en aansluiten
op de doelgroep. De werving van scholen uit de regio voor dit pakket is in
2019 al gestart.
Daarnaast is er eind 2019 al een begin gemaakt voor het ‘Grote Grazers Educatie
pakket’ op basis van onderzoekend leren, dit zal in 2020 worden doorontwikkeld en
getoetst. Deze richt is juist meer op groep 3 en 4.

Begroting: € 16.000
Trekker: IVN

Project 70.9 Evaluerend natuuronderzoek
Inhoud:
In 2020 wordt een epifytenkartering onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wordt door
PWN reeds gedaan en het is waardevol om uit te breiden naar het hele park. Wat
houdt dit in: Epifyten zijn korstmossen die op bomen groeien en deze zijn gevoelig
voor ammoniak. Het zijn dus een soort snuffelbomen die de kwaliteit van de lucht
meten, ihb stikstof in de vorm van ammoniak. PWN heeft in andere duinterreinen al
vele van deze bomen die over een lange periode opgenomen zijn. Uit deze reeksen
zijn belangrijke trends in luchtkwaliteit zichtbaar te maken en ze kunnen dienen als
referentie voor metingen in het NPZK.

Begroting: € 10.000
Trekker: PWN i.s.m. NM en SBB

Project 77.2 Werven, professionaliseren en begeleiden vrijwilligers
Inhoud
In aanvulling op de activiteiten die terrein beherende organisaties zelf
uitvoeren om de vrijwilligers te ondersteunen en te motiveren, organiseert de
werkgroep Communicatie & Educatie een aantal thema bijeenkomsten voor
alle vrijwilligers van het Nationaal Park. Hier zullen verschillende onderwerpen
aan bod komen. De uitgebreide ontmoetings-en nascholingsdag voor alle
vrijwilligers en baliemedewerkers in het park in oktober 2019 was een groot
succes. Diverse excursies rondom Elswout konden worden bezocht en ze
krijgen zo kennis over het hele park. Ook was er een kort plen air programma
over buitenplaats Elswout. De eerste stap is gezet naar Nationaal Park breed
inzetbare vrijwilligers. Dit gebeurt ook al in andere nationale parken in
Nederland. Deze onderlinge uitwisseling van vrijwilligers is ook nodig omdat
de werving van nieuwe nog niet zo hard loopt als gehoopt. Aan deze werving
gaan we in 2020 ook aandacht besteden
Tot slot bieden we de partners communicatieve ondersteuning bij het werven
van vrijwillige boswachters.
Begroting: € 10.000,-
Trekker: IVN
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Project 11.3 Voorzieningen vrijwilligers
Inhoud
Doel is het binden van vrijwilligers en het scheppen van de juiste
voorzieningen voor hen die meewerken in en aan het NPZK. Via dit project
kunnen diverse vrijwilligersgroepen een bijdrage vragen voor hun
werkzaamheden voor het park. Daarnaast is er financiële ruimte voor
planvorming, ondersteuning en professionalisering van vrijwilligers.

Begroting: €3.000 (er is een maximum gesteld van € 1.500 per ingediend
project)
Trekker: secretariaat

Project 12.1 Verkenning Samenwerking
Inhoud:
De veranderingen ten aanzien van Nationale Parken nieuwe stijl dienen
verder verkent en onderzocht te worden. Verder onderzoek op het thema
samenwerking en uitwerking van het rapport Visie samenwerking, opgeleverd
in 2018 is noodzakelijk. Dit vanuit de gedachte dat natuur, landschap en
erfgoed beter beschermd en ontwikkeld kunnen worden door
grensoverschrijdende samenwerking, zonder dat dit betekent dat de
eigenstandigheid van het park wordt beperkt.
Begroting: € 0
Trekker: secretariaat

Project 12.3 Duinenfonds 2.0
Inhoud:
Het Duinenfonds bestaat sinds 2014 en valt vanaf 2019 onder Stichting
Bezoekerscentrum. De informatieverstrekking tussen Nationaal Park en
Duinenfonds wordt op deze manier sterk verbeterd. Het Duinenfonds heeft
nog niet de spin-off die gewenst is, terwijl het gedachtengoed, waar vanuit het
initiatief is genomen, goed aansluit bij de doelen van het Nationaal Park en
die van de Provincie Noord-Holland. Het fonds zal meer de vorm van een
Businessclub aannemen waar diverse bedrijven uit de regio lid van kunnen
worden. In ruil hiervoor worden een aantal tegen prestaties geboden, in
overleg met de partners van het park. Deze partners mogen projectaanvragen
indienen die op basis van nog op te stellen criteria worden beoordeeld. Een
verdere uitwerking is gewenst waarbij vraag en aanbod als vanzelf bij elkaar
komt. Het fonds sluit nu meer aan bij de activiteiten en communicatie-uitingen
van het Nationaal Park. Er is een nieuw logo en er is een nieuwe website
onder de park site gehangen en de communicatiemiddelen zullen worden
aangepast naar park stijl. De officiële lancering is februari 2020 in combinatie
met een veiling van de fototentoonstelling.

Begroting: €3.000
Trekker: IVN
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Toelichting Overige Projecten
BOP 3.1 Cultuurhistorisch onderzoek
Het bestuur heeft in haar vergadering op 2juli 2021 besloten het nog te
besteden bedrag van € 3.167,73 ten gunste van de Algemene Reserve te
brengen. Vooruitlopend op het Bestuursbesluit van 2 juli 2021 is een en
ander in de Jaarrekening reeds verwerkt.

BOP 4.3 Gastvrijheid doe je samen
Vanwege de corona-pandemie heeft de gastheer cursus merendeel online
plaatsgehad. De meeste deelnemers hebben horeca faciliteiten en konden de
deelnamekosten niet betalen. Het bestuur heeft op 26juni 2020 besloten de
kosten van € 5.000,00 ten laste van de Algemene Reserve te brengen.
Vooruitlopend op het bestuursbesluit van 2 juli 2021 is een en ander in de
Jaarrekening reeds verwerkt.

BOP 11.1 Voorziening Vrijwilligers

In 2020 is er een aanvraag ontvangen: Natuurbeheer Kostverl oren park. Tevens
is er een achtergebleven factuur van de Vrijwilligers dag 2019 van Groen Vitaal
ad € 160,00 onder dit thema verwerkt. De vastgestelde projectsubsidie voor
Natuurbeheer Kostverlorenpark is € 716,44. Het bestuur heeft op 2 juli 2021
besloten het bedrag van € 2.123,56 ten gunste van de Algemene Reserve te
brengen. Vooruitlopend op het bestuursbesluit van 2 juli 2021 is een en ander
in de Jaarrekening reeds verwerkt.

BOP 11.2 Werven, professionaliseren en begeleiden vrijwilligers
Omdat de vrijwilligersdag 2020 geen fysieke doorgang kon vinden vanwege
de corona-pandemie, heeft het bestuur op 26juni 2020 besloten een gedeelte
van het budget (€ 5.000) van BOP 11.2 van het Bestedingenplan 2020 naar
BOP 10.3 te verschuiven. Hiervoor zijn extra communicatie ondersteuning in
algemene zin en specifiek voorbereidende communicatieve uitingen voor het
projectplan Op weg naar toekomstbestendig NPZK door IVN geleverd. Op
een andere wijze (corona-proof) zijn alle bij het Nationaal Park Zuid
Kennemerland betrokken vrijwilligers in het zonnetje gezet.

BOP 13.4 Onderhouden overlegstructuur NPZK
In 2020 heeft naast de corona-pandemie, de aanloop naar aanvraag LNV
subsidie Tijdelijke Regeling Nationale Parken en extra inzet voorbereidingen
jaarrekening voor hogere kosten en zelfs tot overbesteding van BOP 13.4
geleid. Dit betreft met name de extra kosten van: Zoom (online vergaderen)
abonnement, IPA-Accon extra accountantskosten, tekstbureau Texel
(schrijven projectplan Op weg naar Toekomstbestendig NPZK). Het bestuur
heeft op 2 juli 2021 besloten het bedrag van € 6.224,79 te onttrekken aan de
Algemene Reserve. Vooruitlopend op het bestuursbesluit van 2 juli 2021 is
een en ander in de Jaarrekening reeds verwerkt.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen van € 124.383 bestaat op 31 december 2020 uit de
volgende reserves:

-Algemene Reserve € 45.169

- Bestemmingsreserve BOP/BIP € 27.000
- Bestemmingsreserve Europarc Conference NL 2021 € 3.000
- Bestemmingsreserve 25 jaar NPZK € 7.214
- Bestemmingsreserve Bezoekersmanagement/minder validen € 15.000
- Bestemmingsreserve Nationale Parken Nieuwe stijl € 27.000

Totaal eigen vermogen per 31 december 2020 € 124.383

VLOTTENDE ACTIVA

Bestedingenplan
Opgenomen is, het van de Provincie Noord-Holland (hierna PNH) nog te
ontvangen bedragen per 31 december 2021 met betrekking tot het
Bestedingsplan 2020. PNH geeft per goedgekeurd Bestedingenplan een
voorschot van 80% van de begrote kosten. De overige 20% wordt eerst
uitbetaald nadat het Bestedingenplan volledig is uitgevoerd en er een
controleverklaring is afgegeven.
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TOELICHTING BEGROTING BESTEDINGENPLAN 2021

Bestedingenplan 2021 Begr. LNV Derden trekker Opmerking
nr. bedrag deel en

Best.
•

FZj u.c#n pa,i

,, res.

Vaste kosten NPZK

Kosten Overlegorgaan fondeii,ouden 51 000 secretariaat
overlegstructuiw)

Samenwerken in nationaal en Europees 6160 3.000 secretariaat Best res.
verband, inclusief Europarc Conference in
Nederland 2021

ïT Bezoekerscentrum: ontvangst- en 40.000 Bezoekers
infocentrum NPZK centrum

Herinrichting bezoekerscentrum, 20.000 15.000 Bezoekers PBC fonds

educatief deelproject stuivende duinen 5.000 centrum, IVN
en best.res.

Utvoeren jaarplan mmunicatie 29.000 coördinator
C&E, IVN

Subtotaal 146.160

Projectkosten NPZK

beleidskeuze 1 natuur

1fF Maaien natte duinvallelen: 2,420 VKS
Kennemerstrand

3.1 Cultuurhistorisch onderzoek 7.500 SBB, NMM,
PWN, IVN

beleidskeuze 4 recreatie en duurzaam
toerisme

4.3 Gastvrijheid doe je samen 15.000 coördinator
C&E

.i Bezoekersmanagement FsF nieuwe stijl 8,000 4.000 4.000 lVNfsecr,/tsv1/ Best. Res.
SBBIPWN

4.7 Toegankelijkheid voor oe. minder-validen 2.000 2.000 lVNfsecr.INfvl/ Best. Res.

NPZK SBB/PWN
beieidskeuze 8 open en tweezijdige
communicatie

8.3 Vernieuwing communicalieproducten 5 000 IVN

i Comunicatie producten, l%P nieuwe stijl 8.000 4.000 IVN

Gebiedsgerichte comunicatie, P 11.000 5.500 5.500 IVN Best. Res.

nieuwe stijl
beieidskeuzia 9 natuur- en
milieueducatie

9.2 Educatie Natuur en Duurzaamheld 12.000 VN

TW Kweliteftszorg en vernieuwing 18.000 9.000 IVN
educatieaenbod, NP nieuwe stijl
beleidskeuze 10 onderzoeken
monitoring

10.9 Evaluerend natuuronderzoek 7.500 PWN, ts11,
SBB

beieidskeuza 11 actief
vrijwiIgersbeIekI

11.2 Werven, professionatserenen begeleiden 7.000 IVN. PWN
vrijwtiuigers

11.1 Vooreningen vrijwilligers 2.000 secretariaat

beieidskeuze 12 samenwerking
burgers, bedrijven e.a.

12.1 Verkenning samenwerking ihkv NP 0 Secretariaat

nieuwe stijl, e 12.2
12.2 Adviesbureaus(landsdiap, elogie, 26.000 13.000 13.000 Secretariaat, Best.res.

recreatie, hydrologie) partners F’JPZK
12.3 Duinenfonds2,0 2000 IVN, PWN

Tuinen van tP(, NP nieuwe stijl 17.000 8.500 8.500 IVN, partners Best. Res.
rzi<

beleidakeuze 13 Organisatie en
Financi8n
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13.1 Gebiedsregie 368,6 uurx€60 (vast 44232 22.116 22.116 PNH, 50%PNH5O%

tarief), projectplan toekomstbestendig secretariaat zie bnef

NPZK.
7487850/15687
92

13.2 Beleidsadvies (PNF-O 368,6 uur x€ 60 44.232 22.116 22.116 PNH, 50% PNH 50%

(vast tarief), tb.v. Projectplan secretariaat LNV.zebnef

toekomstbestendig NPZK
1487850/75687

Subtotaal 238.884

Totaal 385.044

**Toelichdng LNV-subsidie: toegekend subsidiebedrag € 284.308,61 voor periode 2021 -2024. Per jaar bedraagt

de subsidie: *f 94.769,54.90% Van de subsidie wordt uitbetaald in 12 termijnen. Het bedrag per termijn is €
21.323,15. Dit is per jaar €85.292,60. De betaling vindt ieder kwartaal plaats, met ingang van januari 2021: 15
januari, 15 april, 8juli en 15 oktober. Vaststelling subsidie en eindafrekening: 31 december 2023.

Dekking 2021:

PNH 121.789
PNH (secretariaat) 36.000

Gemeente Velsen 10.000

Gemeente Zandvoort 9.670

Gemeente Bloemendaal 10.000

Gemeente Haarlem 10.000

Bestemmin qsrese,ves

Bezoekersmanagement-o.a. minder validen Project 4.5 en 4.7 (2021) 6.000

Europarc conference in Nederland Project 13.5 (2021) 3.000

Nationale Parken nieuwe stijl Project 12.2 , 12.0 en 8.0 17.000

BOP/BIP alg., zie jaarrekening 2019 bestemd voor projecten Nationale Parken nieuwe stijl 5.000

Project 8.5202025 jaar NPZK in 2021: 9.la, 12.0 7.500

Divers

Algemene reserve bestemd voor Nationale Parken nieuwe stijl 6.000

Prins Bernard Cultuurfonds, project 9.la 2021 15.000

LNV (4 x 21.323,15) t* 85.292,60

Gebiedsregielbeleidsuren PNH (13.1 en 13.2) 44.232

Totaal: 386.483,60

Beschrijving projecten Bestedingenplan 2021
VASTE KOSTEN
Project 13.4 Kosten Overlegorgaan (onderhouden overlegstructuur)
Inhoud: Deze post is bedoeld om allerlei kosten te dekken die gemaakt worden voor
werklunches, informatieavonden, gezamenlijke excursie van het NPZK, accounta ntscontrole
e.d. Sinds 2013 zijn ook de vacatiegelden, de onkosten- en reisvergoeding van de voorzitter
begroot omdat het Rijk deze niet langer vergoedt. De boekhouding wordt door een externe
partij verzorgd, deze kosten worden meegenomen in de begroting. Vanaf 2021 wordt
verslaglegging door notulist verzorgd. Dit op basis van vrjwilligersvergoeding.
Vanaf 2021 is een bedrag van € 36.000 middels provinciale subsidie beschikbaar voor het
uitvoeren van de secretariaatsfunctie. Dit bedrag kan alleen aangewend worden voor inhuur
administratieve ondersteuning/invulling van het secretariaat.
Begroting: €51.000
Trekker: secretariaat
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Project 13.5 Samenwerking in nationaal en Europees verband
Inhoud: Dit betreft de bijdrage die de Nationale Parken aan het landelijk
samenwerkingsverband SNP leveren en het lidmaatschap van de Europarc Federation. In
2021 wordt de Europarc Conference in Nederland georganiseerd, het thema is Ode aan het
Landschap. Nationaal Park Zuid-Kennemerland gaat een workshop en/of pre- of post
veldbezoek organiseren.
Begroting: € 6.160 (€ 2.500e SNP, € 660 voor Europarc Federation) en € 3.000
(bestemmingsreserve Europarc Conference in NL 2021)
Trekker: secretariaat

Project 9.1 Bezoekerscentrum: ontvangst- en informatiecentrum NPZK
Inhoud: Sinds 2016 werkt de stichting van het bezoekerscentrum volgens het bedrijfsplan. De
dienstverlening en Organisatie iS volledig gericht op realisatie van de doelen van het Nationaal
Park, gesteld in het BOP. Daarnaast is een gezonde exploitatie een doelstelling, die behaald
moet worden om het bezoekerscentrum te laten bestaan. Het bezoekerscentrum De
Kennemerduinen ontvangt circa 250.000 bezoekers per jaar. Het bezoekerscentrum is zes
dagen per week geopend, tijdens de schoolvakanties zeven dagen per week en vervult een
centrale rol in de communicatie en educatie voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit
biedt kansen voor de exploitatie en brengt tegelijkertijd ook kosten met zich mee voor
onderhoud van tentoonstelling en de ruimtes die vrij toegankelijk zijn. De post is bedoeld voor
alle dienSterverlening die het bezoekerscentrum biedt, inclusief onkosten van vergaderingen
en overleggen. Cofinancienng: PWN € 240.000,-; Verdiensten van Bezoekerscentrum
(rendement) €40.000,-
Begroting: € 40.000
Trekker: Bezoekerscentrum De Kenne merdui nen

Project 9. la deelproject educatief element lcoon stuivende duinen, als
onderdeel van de totale herinrichting
Inhoud: Herinrichting van de inspiratieruimte van bezoekerscentrum de Kennemerduinen, te
weten een semi vaste tentoonstelling, balie, winkel en tijdelijke tentoonstelling Biomimicry.
Het centrale thema is:
Verwondering over en fascinatie voor het unieke ecosysteem in ons Nationaal Park en de rol
van de beheerder PWN daarin. De ontwikkeling en fysieke uitvoering van het educatieve
element stuivende duinen als deelproject is onderdeel van het bestedingenplan 2021.
Cofinanciering: PWN €325.000,-; BC € 100.000,-; NPZK €5.000,-; en Prins Bernhard
Cultuurfonds € 15.000,-
Begroting: € 20.000
Trekker: Bezoekerscentrum De Kennemerduinen, IVN

Project 8.2 Uitvoeren basiscommunicatie
Inhoud: Het jaarplan Communicatie & Educatie (C&E) beschrijft welke stappen we in 2021
zetten om vanuit de overkoepelde communicatie een sterker merk van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland te maken. Dit doen we in nauwe afstemming en samenwerking met de
partners van het Nationaal Park. In 2020 hebben we een grote concretiseringsslag gemaakt
op het gebied van merkidentiteit en koers van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. We sluiten
met onze communicatie- en educatiestrategie aan bij het projectplan dat in het kader van de
LNV-subsidie tot stand is gekomen. Communicatie en educatie is ook de rode draad in die
aanvraag. Dit sluit ook aan op Nationale Parken Nieuwe Stijl. Continuïteit van onze huidige
communicatielijn via onze kanalen en door vertaalt in diverse online en fysieke middelen
vormt een solide basis. De ambitie. Communicatie en educatie zijn een belangrijk middel om
het draagvlak en de betrokkenheid in en om het Nationaal Park verder te vergroten: we willen
Nationaal Park Zuid-Kennemerland in de harten van onze doelgroep brengen en er
gezamenlijk voor zorgen dat op de lange termijn natuur en mens in symbiose naast elkaar
bestaan binnen het Nationaal Park. De vastgestelde merkidentiteit met de kernwaarden wordt
gebruikt in alle keuzes, zowel communicatief als beheermatig.
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Begroting: € 29.000
Trekker: IVN

PROJECTKOSTEN

Project 1.1 Maaien natte duin valleien Kennemerstrand
Inhoud: De in het NPZK deelnemende beheerders ontvingen tot en met 2012 jaarlijks een
bedrag voor het maaien van natte duinvalleien. In een brief aan PS (27 febr. 2012) heeft het
00 aangegeven dat de beheerders deze post zelf voor hun rekening nemen. Uitzondering
hierop zijn de Vrienden van het Kennemerstrand die voor het maaien van het
Kennemerstrand geen aanspraak kunnen maken op eigen of andere middelen. De jaarlijkse
NPZK-bijdrage € 2.420 eindigt als Natuurmonumenten het beheer overneemt.
BeQroting: € 2.420
Trekker: Vrienden van het Kennemerstrand

Project 3.1 Cultuurhistorisch onderzoek
Inhoud: Het verhaal van NPZK is een verhaal over de combinatie van natuur, landschap én
cultuurhistorie. Bij het beter beleefbaar maken van onze cultuurhistorische waarden werken
we vaker samen met cultuuraanbieders in de omgeving. In 2021 wordt gewerkt aan een
fietsroute tussen de buitenplaatsen in NPZK. Met betrekking tot de uitwerking van het Icoon
buitenplaatsen en landgoederen gaan we onder andere een nieuwe fietsroute ontwikkelen
waarin zowel alle buitenplaatsen en landgoederen binnen het Park als alle die zich rondom
het Nationaal Park bevinden. De ruïne van Brederode is hier een goed voorbeeld van. Deze
fietsroute zal als onderdeel van het nieuw te ontwikkelen Icoonboekje Buitenplaatsen en
Landgoederen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland centraal staan.
De kosten voor het ontwikkelen van de fietsroute en het onderzoek en ontwikkelen van de
content zal hier onderdeel van uitmaken.
Begroting: € 7.500
Trekker: NM/SBB/PWN

Project 4.3 Gastvnjheid doe je samen
Inhoud: In 2020 lag de focus op het uitbreiden van het huidige
gasthererilondernemersnetwerk. En daarnaast ook kijken welke gastheren van de eerste orde
nog actief zijn. Hoe is het Nationaal Park op dit moment opgenomen in hun bedrijfsvoering?
Is hun kennis over het park nog up-to-date? Er is vervolg gegeven om een visie te
ontwikkelen op het omgaan met ondernemers in het Nationaal Park. De volgende stap is
huidige gastheren en andere ondernemers op basis hiervan in te delen. Er zijn nog geen
heldere criteria opgesteld door alle partners, dit is in 2020 nog niet afgerond en vraagt meer
tijd. De geplande IVN-gastheercursus in 2020, is deels digitaal voortgezet en zo hebben we
ons bestaande netwerk van gastheren uitgebreid met zo’n 20 gastheren en vrouwen. Een
aantal excursies hebben door corona niet plaatsgevonden en zullen in 2021 doorgaan. Het
actief houden van het bestaande netwerk blijft een aandachtspunt en de eerste NPZK
beleefweek is daarom ook goed ontvangen. We zetten 2021 sterk in om het netwerk
kwalitatief goed te houden en zowel ons huidige netwerk als de net verworven gastheren
verder te borgen. Het organiseren en uitvoeren van de tweede Beleefweek zal het
belangrijkste onderdeel zijn. Gastheren met echt recreatieve functie kunnen onderdeel
uitmaken van dit netwerk voor de andere groepen gaan we een alternatief ontwikkelen zoals
een ambassadeurs training.
Begroting: € 75.000
Trekker: IVN

Project 4.5/4.7 Bezoekersmanagement o.a. toegankelijkheid voor
min dervaliden
Inhoud: Bezoekersmanagement blijft belangrijk en richt zich in 2021 o.a. op vergroten
toegankelijkheid mindervaliden. Daarnaast is in het kader van Nationale Parken nieuwe stijl
belangrijk om het gehele bezoekersmanagement onder de loep te nemen. Verschillende
onderzoeken worden opgestart en diverse belangengroepen in de regio worden betrokken.
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Begroting: € 10.000 (€ 6.000 bestemmingsreserve NPZK en €4.000 LNV)
Trekker: NM, PWN, SBB, IVN

Project 8.0. Gebiedsgerichte communicatie
Inhoud: Ambitie is om meer af te stemming met regionale marketingorganisaties (Haarlem
Marketing en Zandvoort Marketing) en ambtenaren op de werkterreinen Economie en
Toerisme binnen gemeenten Haarlem, Zandvoort, Velsen en Bloemendaal. Ook staan we
open voor passende formele en informele samenwerkingen buiten het park. Vergelijken,
kennisdelen en kwalitatieve doorontwikkeling staan hierin centraal. Concreet gaan we de
regio analyseren, om zo verhalen naar boven te halen die passend zijn in onze merkidentiteit.
Via storytelling zullen we hier een gezamenlijk verhaal van maken: het verhaal van het
uitgebreide (toekomstige) Nationaal Park. We zullen aansluiten bij andere communicatie-
overleggen van groengebieden, maar ook aan tafel schuiven bij provinciale en gemeentelijke
beleidsadviseurs toerisme. Van losse communicatieplannen naar een gezamenlijk nieuw
communicatieplan voor de regio met een eenduidig verhaal waarin alle partijen slim
samenwerken en elkaar versterken. Communicatiestrategie uitwerken op basis van Nationaal
Park Nieuwe Stijl-strategie (vervolg op en het activeren van de merkidentiteit in aanbod van
educatie, communicatie en beleving). Hierbij wordt ook nieuw passend voorlichtingsmateriaal
ontwikkeld.
Begroting: €15.000 (€7.500 NPZKen€7.500 LNV)
Trekker: IVN, secretariaat

Project 8.3 Vernieuwing communicatieproducten
Inhoud: In 2020 hebben we het verhaal van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en haar
kernwaarden mooi gepresenteerd in een Nationaal Park Zuid-Kennemerland merkgids. De
content op de website is ook aan vernieuwing toe is, dit zal komend jaar op basis van opzet
van de nieuwe vaste tentoonstelling worden aangepast. Daarnaast zullen er nog
iconenboekjes worden (af)gemaakt over de buitenplaatsen, de Stuivende Duinen in
samenwerking met PWN en over de kleine vijf.
Begroting: € 5.000
Trekker: IVN

Project 8.4. NP nieuwe stijl nieuwe communicatieproducten
Inhoud: Ter ondersteuning en uitvoering van het projectplan Op weg naar toekomstbestendig
NPZK, dienen verschillende communicatie, voorlichtings- en social mediaproducten
ontwikkeld en gemaakt te worden. Hier moet nog een uitvoeringsplan voor opgesteld worden.
Begroting: € 8.000 (€ 4.000 NPZK en € 4.000 LNV)
Trekker: IVN, secretariaat

Project 9.2/ 9.5 Educatie Natuur en Duurzaamheid/ Kwaliteitszorg en
vernieuwing educatieaanbod
Inhoud: De belevingspiramide uit de educatiestrategie Nieuwe Stijl komt hierin centraal te
staan. Vervolgens blikken we over de grenzen van ons park heen. Wat doet bijvoorbeeld de
Ruine van Brederode, net buiten onze parkgrenzen, op het gebied van educatie? Het is van
belang dit goed in kaart te brengen en ook onderdeel te laten uitmaken van onze educatie- en
communicatiestrategie. Zoals aangegeven in het projectplan willen we via de Groene Ladder
toewerken naar meer aansluiting met onze omliggende regio. Van interne focus naar externe
open blik. Als onderdeel hiervan zien wij een uitgebreide doelgroepenanalyse: wie zijn onze
bezoekers en welk communicatief en educatief aanbod hebben we? Sluit ons aanbod wel
goed aan op de vraag? Iconische belevenissen kunnen op basis van deze analyse verder
worden aangescherpt en aangevuld. Wellicht zijn er ook zaken die we wat minder in de
schijnwerpers gaan zetten. Daarnaast gaan we voor het thema Biomimicry een speciaal
educatiepakket ontwikkelen voor de bovenbouw dat aansluit op de nieuwe
wisseltentoonstelling in het bezoekerscentrum. Onze educatie moet eigentijds en interactief
zijn en aansluiten op de doelgroep. Daarnaast is er eind 2020 al een begin gemaakt met
pilots voor het ‘Grote Grazers Educatiepakket’ op basis van onderzoekend Ieren, dit zal in
2021 worden doorontwikkeld en getoetst. Deze richt zich juist meer op groep 3 en 4. De
Dilemma box is vernieuwd met een nieuwe Casus over de Noord West Natuurkern met 21
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century skills. Deze zal in schooljaar 2020/2021 aangeboden worden aan scholen binnen de
regio.
Begroting: € 30.000 (€ 21.000 NPZK en € 9.000 LNV)
Trekker: IVN

Project 10.9 Evaluerend natuuronderzoek
Inhoud: In 2021 wordt breder natuuronderzoek ingezet, aansluiting wordt gezocht bij de
landelijke Kennisagenda. Niet alleen onderzoek naar innovatief natuurbeheer, maar ook
onderzoek naar biodiversiteit, zandsuppletie en nieuwe duinvorming worden onderdeel van
het evaluerend natuuronderzoek.
Begroting: € 7.500
Trekker: PWN i.s.m. NM en SBB

Project 11.2 Werven, professionailseren en begeleiden vrijwilligers
Inhoud: In aanvulling op de activiteiten die terrein beherende organisaties zelf uitvoeren om
de vrijwilligers te ondersteunen en te motiveren, organiseert de werkgroep Communicatie &
Educatie een thema bijeenkomsten voor alle vrijwilligers van het Nationaal Park. De
uitgebreide ontmoetings- en nascholingsdag voor alle vrijwilligers en baliemedewerkers in het
park in oktober 2019 was een groot succes. In 2021 hopen we deze dag weer fysiek te
kunnen organiseren. Partners NPZK wordt gevraagd bijdragen te leveren aan de
nascholingsdag. IVN biedt de partners communicatieve ondersteuning bij het werven van
diverse vrijwilligers en vrijwillige boswachters. Met de kennis van nu gaan we in het voorjaar
in ieder geval een sessie storytelling voor de (school) gidsen organiseren. Dit als onderdeel
van bijscholing.
Begroting: € 7.000
Trekker: IVN

Project 11.3 Voorzieningen vrijwilligers
Inhoud: Doel is het binden van vrijwilligers en het scheppen van de juiste voorzieningen voor
hen die meewerken in en aan het NPZK. Via dit project kunnen diverse vrijwilligersgroepen
een bijdrage vragen voor hun werkzaamheden voor het park. Daarnaast is er financiële
ruimte voor planvorming, ondersteuning en professionalisering van vrijwilligers.
Begroting: €2.000 (er is een maximum gesteld van € 7.000 per ingediend project)
Trekker: secretariaat

Project 12.1 en 12.2 Verkenning NP nieuwe stijl
Inhoud: De veranderingen ten aanzien van Nationale Parken nieuwe stijl worden in de
periode 2021 — 2024 verder verkend en onderzocht. Dit vanuit de gedachte dat natuur,
landschap en erfgoed beter beschermd en ontwikkeld kunnen worden door
grensoverschrijdende samenwerking, zonder dat dit betekent dat de eigenstandigheid van het
park wordt beperkt. Voor uitvoering van het projectplan Op weg naar toekomstbestendig
NPZK dienen adviesbureaus ingehuurd te worden. Deze adviesbureaus brengen de Groene
Ladder (volgens projectplan) in kaart/beeld als visuele ondersteuning van het gebiedsproces.
Begroting: €26.000 (€13.000 NPZKlbestemmingsreserve en€ 13.000 LNV)
Trekker: secretariaat, partners NPZK

Project 12.3 Duinenfonds 2.0
Inhoud:
Het Duinenfonds bestaat sinds 2014 en valt vanaf eind 2018 onder Stichting
Bezoekerscentrum. De informatieverstrekking tussen Nationaal Park en Duinenfonds wordt
op deze manier sterk verbeterd. Het Duinenfonds heeft nog niet de spin-off die gewenst is,
terwijl het gedachtengoed, waar vanuit het initiatief is genomen, goed aansluit bij de doelen
van het Nationaal Park en die van de Provincie Noord-Holland. Het fonds zal de vorm van
een Businessciub aannemen waar diverse bedrijven uit de regio lid van kunnen worden. De
officiële lancering heeft plaatsgevonden in februari 2020 in combinatie met een veiling van de
fototentoonstelling. Helaas heeft Corona daarna roet in het eten gegooid wat betreft de
opvolging hiervan. Indien mogelijk organiseren we in de eerste helft van 2021 een kleine
netwerkbijee nkomst, fysiek of digitaal.
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Begroting: €2.000
Trekker: IVN

Project 12.0 Duintuinen van NPZK
Inhoud: We trekken de natuur uit ons park door in de omgeving. Zo willen we in tuinen en
recreatiegebieden buiten de natuurkernen van het Nationaal de gebiedseigen biodiversiteit
vergroten en zorgen voor betere opslag en afvoer van zoetwater, voor betere
klimaatadaptatie. Deze activiteit draagt bij aan alle drie de hoofddoelen van de nationale
parken. Deze tuinen kunnen de kraamkamer zijn voor behoud van unieke inheemse soorten.
Samen met bewoners en ondernemers werken we aan het verhogen van biodiversiteit in de
omliggende gebieden en leren we daarnaast ook meer over de bijzondere natuurwaarden van
onze eigen achtertuinen. De verkenning van dit project, het vooronderzoek en het opstellen
van het plan van aanpak zullen gezamenlijk met Nationaal Park Duinen van Texel worden
opgepakt, in het kader van samenwerking en het benutten van schaalvoordelen. We streven
naar een lange termijn-impact en verbetering van de leefbaarheid in de regio. Het ontwikkelen
van een concept mini Duintuin’ is onderdeel van het projectplan Op weg naar
toekomstbestendig NPZK.
Begroting: € 77.000 (€ 8.500 NPZKlbestemmingsreserve en €8.500 LNV)
Trekker: IVN en partners NPZK

Project 13.0 Gebiedsregie NP nieuwe stijl
Inhoud: De organisatie van projectplan Op weg naar Toekomstbestendig NPZK zal zoveel
mogelijk gebruikmaken van deze bestaande structuur. Er wordt een stuurgroep gevormd,
bestaande uit een aantal leden vanuit het Overlegorgaan. De stuurgroep legt verantwoording
af aan het Overlegorgaan. Deze stuurgroep zal naast rapportage vanuit de
gebiedsregisseur/projectleider en com m unicati emedewerker(s) worden gevoed vanuit een
ambtelijke adviesgroep, die bestaat uit een aantal leden van de Adviescommissie aangevuld
met mogelijke vertegenwoordigers co-creatie initiatieven. Deze adviesgroep dient als
voorportaal van de Stuurgroep. Gebiedsregie wordt gedeeltelijk door medewerkers van
Provincie Noord-Holland gefaciliteerd. Cofinanciering van Provincie Noord-Holland is in
uren/natura toegekend. Zie hiervoor brief van PNH d.d. met kenmerk 1487850/1568792
(Cofinancienng: PNH € 44.232,-; LNV € 44.232,-)
Begroting: €88.464
Trekker: PNH, partners NPZK

Bovenstaande begroting Bestedingenplan 2021 is in de bestuurvergadering
van 29 januari 2021 geaccordeerd.

OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum en niet uit balans blijkende
verplichtingen:
Na afloop van het boekjaar hebben zich de volgende gebeurtenissen
voorgedaan:

Vooralsnog heeft de corona-pandemie geen of nauwelijks financiële
gevolgen voor de stichting. Ten gevolge van de van toepassing zijnde
RIVM-richtlijnen hebben vanaf maart 2020 tot en met einde 2020 fysieke
overleggen digitaal plaatsgehad. De activiteiten en/of excursies zijn of
verschoven naar 2021 of zijn digitaal uitgevoerd. Een goed voorbeeld
hiervan is de gastherencursus. Na een live aftrap van de cursus begin
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maart, heeft de rest van de cursus online plaatsgehad. Wat de latere
financiële gevolgen van de corona-pandemie zullen zijn, is onbekend.
Wel wordt duidelijk dat financiële bijdragen vanuit lokale overheden
onder druk komen te staan, dit verdient de nodige aandacht de komende
tijd van het stichtingsbestuur.

• Met ingang van januari 2021 is voor verslaglegging van de
Adviescommissie vergaderingen en de OverlegOrgaan vergaderingen
een (vrijwilliger) notul ist aangetrokken.

• Op 17 mei 2021 heeft de Organisatie van de Europarc Conference
Leeuwarden 2021 besloten de conferentie naar 2023 te verschuiven. In
2022 vindt de conferentie in Oostenrijk plaats (in plaats van 2020). De
bijdrage Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan de conferentie is
hiermee van najaar 2021 naar najaar 2023 verschoven.

• De wetgeving omtrent UBO-registratie is op 27 september 2020 in
werking getreden. Uiterlijk 27 maart 2022 dient de stichting de juiste
belanghebbenden in het UBO-register opgenomen te hebben. Het
stichtingsbestuur heeft besloten voor maart 2022 de voorzitter in te
schrijven in het UBO-register. Ten tijde van het opstellen van de
jaarrekening 2020 worden de consequenties hiervan nog nader
onderzocht.

• Op 1 januari 2021 is heeft een wetswijziging ANBI-registratie,
plaatsgevonden. Dit houdt in dat maximaal een haljaar na afloop van
het boekjaar de informatie digitaal via internet (website) openbaar te zijn
gemaakt. Dit is reeds onderdeel van de afsluiting van het financiële jaar.

• Op 21 mei 2021 heeft de Belastingdienst, kantoor Maastricht een
beoordeling belastingplicht gestuurd. Hierin is aangegeven dat de
stichting noch Omzetbelasting, noch Vennootschapsbelasting, noch
Loonheffingen op dit moment is verschuldigd.

• Op 14 december 2020 heeft Stichting Ondersteuning OverlegOrgaan
Nationaal Park Zuid-Kennemerland een beschikking van RVO
ontvangen, genaamd: tijdelijke ondersteuning Nationale Parken voor
een bedrag van € 284.308,60, met ingang van 1 januari 2021 en met
vaststelling op 31 maart 2024. Dit betreft een meerjarige subsidie,
waarbij LNV 50% van de werkelijke kosten financiert. Met ingang van
maart 2021 is subsidie-expertise bureau Haute Equippe ingeschakeld
om de voortgangs- en eindrapportages aan RVO te faciliteren. Tevens
wordt een projectdossier aangemaakt, om zo de financiële- en
administratieve rapportage van 2021 tot en met vaststelling maart 2024
op orde te houden. De subsidie is beschikbaar gesteld voor uitvoering
van het Projectplan Op weg naar toekomstbestendig Nationaal Park
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Zuid-Kennemerland. Per kwartaal ontvangt de stichting (van RVO) een
bedrag van €21.323,15 zijnde 90% van het beschikte subsidiebedrag.
Termijn 1 van 12 is op 8 januari 2021 ontvangen.

• Provinciale subsidietoekenning is verhoogd naar€ 157.789,00. Deze
wijziging heeft betrekking op de komende wijzing van invulling
secretariaat Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Tot op heden was
hiervoor een in-kind regeling van kracht. Het subsidiebedrag van
€36.000 is onder BOP 13.4a in Bestedingenplan 2021 opgenomen. Het
bestuur is voornemens de secretariaatswerkzaamheden in
verschillende onderdelen op basis van de geldende marktconforme
tarieven uit te besteden aan derden. Hiervoor worden facturen inclusief
urenregistratie geadministreerd.

• Begin mei 2021 heeft Rabobankrentewijzigingen per 1juli 2021 bekend
gemaakt. Dit heeft gevolgen voor de verschillende betaal- en
spaarrekeningen ten name van de stichting. Dit betreft negatieve rente
van 0,50% per rekening met een saldo boven € 100.000. Op de
rekeningen met een saldo tot en met € 100.000 bedraagt de rente
0,00%. Het bestuur is voornemens voor 1 juli 2021 de bankrekeningen
hierop aan te passen.
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