Startfeest
Natuurpunt CVN
12
dec

CVN en Natuurpunt Educatie
fuseren tot Natuurpunt CVN
en worden de grootste
gespecialiseerde vormingsinstelling in Vlaanderen.

Betere bescherming
haaien en roggen
HAROkit wordt gelanceerd. De map
bevat een determinatiefiche en
zoekkaarten voor de 30 haai- en
rogsoorten die in België voorkomen. Zo kunnen vissers bedreigde
en niet-bedreigde soorten beter
van elkaar onderscheiden.

10
dec

6
dec

Klimaatmars Oostende
Een delegatie van Natuurpunt is
aanwezig op de grote klimaatmars
in Oostende.

5
dec

Red dit

Het is
nog niet
te laat

Natuurgebied, Jo
ke
www.natuurpunt.be

Feest in Wormelaar
Schauvliege stuurt voorstellen
administratie bij

Natuurpunt Zemst viert met 800 bezoekers
de aankoop van het Dalemansbos en de
aansluitende boomgaarden, met een
evenement in het natuurgebied.

Omwille van de bezorgdheid over de kleine natuurgebieden lanceren Natuurpunt, vzw Durme
en Limburgs Landschap in het voorjaar van 2015
een petitie ‘Red de natuur in de buurt, Joke’. Er
worden 82.000 handtekeningen verzameld. Als
reactie kondigt Minister Schauvliege op de AV
aan dat het toch mogelijk zal blijven om kleine
natuurgebieden op te richten en te beheren.

4
okt

Opening picknickzone en
hermeandering van de Bosbeek

1
okt

Natuurpunt Maasland Noord
organiseert de feestelijke
opening van een site in Opoeteren.
Drie weekendvijvers worden
natuurlijker ingericht, de Bosbeek
krijgt een hermeandering en er komt
een nieuwe picknickzone.

ARGUS-Natuurpuntfotowedstrijd
Natuurpunt organiseert
voor het eerst de ARGUSNatuurpunt-fotowedstrijd. Met meer dan
1300 deelnemers is het
in één klap de grootste
natuurfotowedstrijd van
Vlaanderen.

27
sept

Fotoboek Damvallei
Werkgroep Damvallei van
Natuurpunt Gent, lanceert een
prachtig fotoboek. De 229
beelden weerspiegelen de
resultaten van 20 jaar
natuurbeheer.

12
sept
Bushcraftweekend
Natuurpunt CVN organiseert
een Bushcraftweekend in het
Meerdaalwoud. Ruim 200
deelnemers leren hoe ze in de
natuur kunnen overleven
en sluiten het weekend af door
iets terug te doen voor de natuur.

21-23
aug

“De kwaliteit van de
waterlopen blijkt de
afgelopen jaren maar
in één derde van de
gevallen nog te verbeteren. In 60 procent
van de gevallen is er
geen vooruitgang, en
in 6 procent van de
waterlopen is er zelfs
een achteruitgang.”

27
juli

Nature Alert
100 natuurorganisaties
voeren campagne waardoor
meer dan een half miljoen
Europese burgers de
Europese Commissie vragen
om het Europese
natuurbeleid te behouden en
te versterken.

12
juli

Laatste Big Jump
De Big Jump, de actie die ijvert voor proper water,
wordt in 2015 voor de laatste keer georganiseerd
maar er is nog werk aan de winkel.

%

Zuidelijke maskerbij
in Sint-Jans-Molenbeek

40

De maskerbij Hylaeus punctatus
duikt voor de eerste keer op in België.

7
juli

Eerste bergtractor in België
Op de Sint-Pietersberg wordt de eerste
bergtractor in België, een Reform Mounty,
in gebruik genomen. Hij kan maaien, keren,
ruggen ... op een helling tot 40%!

25
juni
Beheerteamdag

13
juni

120 vrijwilligers uit heel
Vlaanderen wisselen in
Hoegaarden van
gedachten over de
gevolgen van het nieuwe
natuurdecreet en de
mogelijke verminderde
subsidies voor
openstelling van
natuurgebieden.

3
juni

Alarm over
salamanderziekte
In Duffel duiken twee alpenwatersalamanders op met de schimmelziekte
Batrachocytrium salamandrivorans.
De ziekte roeide in Nederland tussen
2008 en 2015 98 procent van de
vuursalamanderpopulatie uit.

98%

31
mei

2008 > 2015

Openingshappening
De Vaanders
Een nieuw groot natuurproject, op de grens
van Oost- en West-Vlaanderen, wordt
feestelijk ingehuldigd. Op de openingshappening testen 600 bezoekers de
nieuwe wandelpaden uit en hijsen
zich op een klimmuur.

Vleermuizen in tuinen

5
mei

De Vleermuizenwerkgroep OostVlaanderen brengt vleermuizen in kaart
met automatische detectoren. In 25
Merelbekeekse tuinen werden minstens
10 soorten en in 25 Gentse tuinen werden
6 soorten vleermuizen waargenomen.

Inspiratiedag
over Natuur en
Welzijn

Natuur zonder Grenzen
De Natuurpuntafdelingen Herzele,
Haaltert en Houtem organiseren
samen met andere organisaties voor
het eerst ‘Natuur zonder Grenzen’.
De gezinshappening lokt meer
dan 250 deelnemers.

23
april

Zo’n 80 aanwezigen
uit de natuur- en
zorgsector bekijken hoe
ze de link tussen natuur
en welzijn de komende
jaren kunnen
versterken.

19
april

Lieven De Schamphelaere

nieuwe voorzitter Natuurpunt

28
maart

Petitie help de Leie
De Vlaamse regering zwakt het
project Rivierherstel Leie af. 15.000
mensen tekenen de petitie en
Natuurpuntvrijwilliger Herman
Nachtergaele mag uitleg geven in
het Vlaams Parlement.

9
maart

2015

“Het is de natuur die
ons drinkwater
produceert, voor
de bestuiving van
planten zorgt en ons
de ruimte geeft om
te ontspannen. De
natuur levert een
gezonde onderbouw
voor de rest van
de economie, daar
moeten we zorg voor
dragen”.

7315
> 200

250
1100

1550
dieren werken
mee aan
natuurbeheer

90
Groenlandse
walvissen gespot op
een Natuurpuntreis
naar Spitsbergen

586.000

wandelaars geteld in 21 gebieden

LIFE

mooie resultaten en nieuw
grensoverschrijdend project

In de Vallei van de Bosbeek in Opglabbeek, waar het
LIFE-project Itter en Oeter loopt, keren op één perceel
maar liefst 11 plantensoorten terug die er al heel lang
niet meer waargenomen zijn. Ook LIFE Visbeek, dat
in 2015 afsluit, kan uitpakken met mooie resultaten.
Weekendverblijven worden omgetoverd tot schitterende vennetjes en tientallen hectaren unieke natte
graslanden zijn heringericht.

Op 21 mei schiet een nieuw LIFE-project uit de startblokken in de Maasvallei: LIFE Pays Mosan. Tot 2020
zullen Natagora, Natuurpunt, Natuurmonumenten,
het Agentschap voor Natuur en Bos, Division nature
et forêts, N.V. De Scheepvaart en de UGent de unieke
kalkgraslanden herstellen. In Riemst en Voeren helpen
130 schapen een handje bij het natuurherstel. Door de
graslanden te begrazen, geven ze nieuwe kansen aan
bedreigde vlindersoorten zoals de veldparelmoervlinder en het dwergblauwtje.
In LIFE Grote Netewoud gaat een nieuwe terreinploeg
aan de slag.

Educatie in
gevangenissen

In het project Retoer werkt
Natuurpunt CVN samen met
vier Kempische gevangenissen.
Er worden educatieve workshops
georganiseerd in de gevangenissen
van Hoogstraten, Wortel, Merksplas en Turnhout.
Gedetineerden bouwen nestkasten, bijenhotels,
voederplanken, voederbollen …
De producten worden verkocht voor een van de goede
doelen die de gevangenen kiezen.

Omzet
€3.872.000
10%

Resultaat 2015 INKOMSTEN: €39.636.000

Andere opbrengsten
€4.005.000
10%

Lidgelden en
sponsoring
€6.573.000
17%

Kapitaalsubsidies
€6.570.000
16%

Subsidies
€18.615.000
47%

Marketing
€1.122.000
3%

Communicatie
€970.000
2%

Resultaat 2015 UITGAVEN: €42.248.000

Overhead
€2.669.000
6%

Beleid, beweging, studie,
educatie, algemeen
€3.281.000
8%

Aankopen en beheer
natuurgebieden
€34.205.000
81%

Financiële cijfers 2015

Stijging aandeel eigen middelen

Aankopen en beheren van natuurgebieden blijft de kern

Terreinen, loodsen, kantoorgebouw...

Natuurgebieden

Vaste activa

Actief

4.931.000

207.938.000

217.256.000

229.977.000

Overige vorderingen

Handelsvorderingen klanten

Vlottende activa

7.154.000

1.222.000

2.070.000

10.446.000

Materiaal, secretariaatsinvesteringen,... 4.387.000

dan 551 hectare natuurgebied aangekocht. Maar we blijven

Te innen subsidies

2.165.000

van de werking van Natuurpunt. Er werd in 2015 niet minder

voor grote uitdagingen staan. De financiële bijdrage van

Liquiditeiten

110.000

grondprijzen en de plafonnering van de aankoopsubsidies.

is gedaald tot 50%. Dat is het gevolg van de stijgende

de Vlaamse overheid in de aankopen van natuurgebied

Dat betekent dat Natuurpunt moet instaan voor de helft

Overlopende rekeningen

Overlopende rekeningen

Voorzieningen

Overige schulden, voorschotten

Obligatieleningen - kredieten

Sociale en handelsschulden

Vreemd vermogen - schulden

Kapitaalsubsidies

Overgedragen winsten

Bestemde fondsen

Startkapitaal

Eigen vermogen

Passief

2.500.000

145.000

6.844.000

2.752.000

3.016.000

12.612.000

169.468.000

16.625.000

6.836.000

21.791.000

214.720.000

229.977.000

BALANS

van de aankoopsom. Ondanks enorme inspanningen van

de afdelingen, een recordbedrag aan giften en een prachtig

resultaat met de vernieuwde legatenwerking, lukte dat in

2015 niet. In 2016 willen we onze restfinanciering terug in

evenwicht krijgen en toch ons aankoopbeleid voortzetten.

Daar waar we enkele jaren geleden nog voor meer dan 70%

afhankelijk waren van subsidiëring, halen we nu relatief

meer eigen middelen op. In vergelijking met 2014 steeg dat

aandeel met 5% (37% versus 32%). Sponsor-inkomsten,

lidgelden, legaten en giften leverden ons 17 % van de totale

inkomsten op. De ‘Andere opbrengsten’ waren uitzonderlijk

hoog (10%) in 2015 door een groot boscompensatiedossier

en houtopbrengsten die we in het verleden realiseerden. Het

werkingsresultaat eindigde positief op 464.000 euro, wat

vooral te danken was aan éénmalige inkomsten.

Het grootste deel - 34,2 miljoen euro of 81% van onze middelen gaat vanzelfsprekend
naar aankopen en beheer van natuurgebieden.
11% gaat naar marketing, communicatie en
ondersteunende diensten.
8% betreft onze educatieve werking,
studie, beleid en beweging..
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gezinnen richten hun tuin in voor de
natuur met de campagne Wonderlijk Wild

8.375
tellers voor het
Grote Vlinderweekend

21.897

863

gebruiksovereenkomsten
met landbouwers

167

gallowaykalfjes geboren

551 ha natuur
aangekocht. Zo kocht Natuurpunt
Gent met zijn project Levende Leie
100 hectare nieuwe natuur aan.

460 ha

bijkomende
beheerde natuur erkend

van 22.627 particuliere giften
infoborden over natuur!

450

1.293.818 euro

tellers voor het
Grote Vogelweekend

2000 km

nieuwe waarnemingen

3 miljoen

bewegwijzerd wandelpad in en rond onze gebieden

92
mensen nemen
Natuurpunt op in
hun testament.

9000 vormingsuren
samen met meer dan 400
verschillende organisaties
145 verkennerscursussen
400 deelnemers
aan de themastudiedagen
20.000 leerlingen nemen deel
aan Educatief natuurbeheer
10 natuurgidscurussen
worden georganiseerd.
Er zijn nu 8252 natuurgidsen.

97.300 leden
2015

95.000 leden
2014

JAARVERSLAG

2015

