BELEIDSPLAN
De Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo is een vrijwilligersorganisatie die op het gebied van
natuur, milieu en duurzaamheid opereert. Binnen de Stichting NMP houden mensen zich met specifieke zaken
bezig zoals natuur, milieu, duurzaamheid, (thuis)composteren, educatie, zwerfafval en het ontwikkelen van
wandel- en fietsrouteboekjes.
Het werkgebied van de stichting omvat de gemeente Ermelo, met inbegrip van alle buurtschappen, te weten:
Horst, Telgt, Speuld, Leuvenum, Staverden, De Beek, Houtdorp, Drie en Tonsel.
Binnen de stichting zijn 4 werkgroepen actief:
- educatie
- duurzaamheid (milieu)
- Ermelo Schoon (zwerfafval)
- (thuis)composteren
Samenwerking met andere organisaties zoals :
Museum Het Pakhuis
Stichting Schapedrift
KNNV afdeling Noordwest Veluwe
Natuurtuin Harderwijk
De Hortus Harderwijk
Doelstelling
Het beleid van de gemeente Ermelo op het gebied van natuur- en milieuaangelegenheden krachtig te
stimuleren, te ondersteunen en aan te vullen; daartoe zal de stichting het gemeentebeleid op een positief
kritische wijze op de voet volgen.
Op te treden als gesprekspartner en adviseur van de gemeente Ermelo met betrekking tot natuur- en
milieuaspecten.
Het ontwikkelen en coördineren – als het kan in samenwerking met de gemeente Ermelo – van initiatieven
gericht op natuur- en milieugebied van educatieve aard.
Om de doelstelling te bereiken volgt de Stichting NMP de gemeentelijke besluitvorming nauwgezet. Geeft
commentaar, doet relevante voorstellen en spreekt regelmatig in bij raads- en commissievergaderingen.
Werkgroepen
De werkgroep educatie geeft voorlichting aan en houdt excursies voor basisscholen. Ontwikkelt lesmateriaal
gericht op de Ermelose situatie t.a.v. natuur, milieu en duurzaamheid. Daarnaast zijn er excursies voor
volwassenen.
Werkgroep duurzaamheid is zeer actief op het terrein van duurzaamheid. Zij geeft o.a. voorlichting aan burgers
rond mogelijke energiebesparingsmogelijkheden en voert daarover regelmatig voortgangsoverleg met de
gemeente. Warme Truiendag, actie ‘Houd de warmte binnen’ (Open - Dicht bordjes), deelname Duurzame
huizenroute zijn voorbeelden van succesvolle activiteiten van de werkgroep.
Via de werkgroep Ermelo Schoon zet jong en oud zich jaarlijks in voor een Ermelo Schoon, het opruimen van
zwerfafval.
Werkgroep (thuis)composteren bemiddelt met de uitruil van (Biocom)compostbakken en geeft advies aan de
gebruikers.
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Overige activiteiten
De stichting geeft wandel- en fietsrouteboekjes uit. Deze routes liggen binnen de gemeentegrenzen. Naast de
routebeschrijving is er veel achtergrondinformatie opgenomen in de boekjes.
Vanuit de stichting is als burgerparticipatieproject de werkgroep Natuurtuin De Zandkamp opgezet. Een
groepje enthousiaste vrijwilligers waaronder imkers, vertegenwoordigers van de KNNV, vrijwilligers Pelserpad
en andere geïnteresseerden zijn daar aan de slag gegaan. In het gebied ligt op dit moment een vijver, het
Pelserpad (klompenpad) loopt er doorheen, er is een grondwal, een bijenstal en ’s zomers een bloemenweide.
Ons doel is de biodiversiteit te vergroten en het gebiedje aantrekkelijker te maken voor de bezoekers.
Regelmatig is er een Opendeur op zaterdagmorgen in de thuisbasis in De Witte Heide. Er staat dan een
presentatie over een thema centraal op het gebied van natuur of duurzaamheid. Daarnaast organiseert de
stichting regelmatig cursussen.
De stichting is ingeburgerd binnen Ermelo. De gemeente is op de hoogte van onze activiteiten en schakelt ons
regelmatig in. Vooral op het terrein van educatie en duurzaamheid.
De Ermelose burger kent de stichting ook doordat er in de media over ons te lezen is. De stichting wordt ook
door de burgers benaderd met allerlei vragen. Vaak over bomenkap, duurzaamheid, composteren, in
voorbereiding zijnde bestemmingsplannen en andere hieraan rakende zaken.
Afwezigheid van winstoogmerk
Een eventueel batig saldo zal het volgend jaar beschikbaar zijn voor de bekostiging van activiteiten die in
overeenstemming zijn met de doelstelling van de stichting.
Bestemming liquidatiesaldo
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting
of ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling.
Werving van gelden
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties, giften, sponsering, fondsen en subsidies.
Beschikken over het vermogen van de stichting
Het bestuur bepaalt waaraan de stichting geld besteedt. Er worden door afzonderlijke bestuursleden geen
uitgaven gedaan van enige omvang zonder besluit van het bestuur.
Niet-bestuursleden die activiteiten voor de stichting uitvoeren, doen dat in overleg met het bestuur. Zij
ontvangen hiervoor geen beloning, wel een vergoeding voor gemaakte en gedeclareerde onkosten. In de
werkgroepen heeft bij voorkeur tenminste 1 bestuurslid zitting.
Beloningsbeleid bestuur
De leden van het algemeen bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Administratie van de stichting
De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Het jaarverslag wordt opgesteld samen
met de voorzitter en de secretaris.
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