Jaarverslag 2020
Stichting Earth Education Nederland
Waardering
2020 zal de geschiedenisboeken in gaan als het Coronajaar, waarin de hele wereld in de ban was van
de Covid 19 pandemie. Ieder van ons is geraakt door de gevolgen, groot of klein. Soms met verlies van
dierbaren of verlies van werk, maar vooral het gebrek aan menselijk direct contact. Als soort zijn we
aangewezen op samenwerking en netwerken, dat hebben we maar al te goed ondervonden dit jaar.
Gelukkig zijn er beslist lichtpuntjes aan de horizon voor 2021 én heeft deze pandemie één ding duidelijk
gemaakt: we kunnen niet zonder de natuur om tot rust te komen, te ontspannen en van te genieten. Nog
nooit hebben zó veel mensen gebruikt gemaakt van het groen in en om de stad, nog nooit hebben de
terreinbeheerders mensen vanwege drukte moeten weren uit de natuurgebieden. Het ledenaantal
groeide zonder campagnes te hoeven voeren en het is drukker dan ooit in de bossen, uiterwaarden en
duinen van Nederland.
Zo stond ik in april 2020 tijdens de eerste lockdown in de bosrand te kijken naar een groepje wilde
zwijnen, toen drie opgeschoten jongens op brommers op het een stuk lager gelegen fietspad aan
kwamen rijden. De motoren werden afgezet en er werden sigaretten opgestoken. “Waar kijk jij naar?”,
hoorde ik ineens achter me. Eén van hen was het heuveltje opgeklommen en zag mij staan met
verrekijker. “Hier, zei ik, kijk zelf maar en gaf hem de verrekijker. De jongen had duidelijk nog nooit een
verrekijker in handen gehad, maar nieuwsgierig pakte hij ‘m aan. Enigszins verbaasd dat ik hem die zo
maar ‘toevertrouwde’. Met het blote oog waren de zwijnen ook wel te zien, maar zijn reactie was
geweldig: “Wooooow!!! Zijn die niet gevaarlijk? Wat een grote beesten!” En in één adem naar zijn
vrienden: “Hé guys, kom eens kijken!” En zo stond ik even later met drie jongens op anderhalve meter in
de bosrand te praten over zwijnen en het bos. Mijn dag kon niet meer stuk en die van hen ook niet.
Voor Earth Education Nederland is de belangrijkste ‘oogst’ van 2020: meer waardering voor de natuur
door alle lagen in onze samenleving en de behoefte daar vaker onderdeel van uit te maken. Dát willen
we graag vasthouden en verder stimuleren met de activiteiten voor het nieuwe jaar!
Activiteiten
• Begin 2020 waren we nog niet bedacht op de pandemie die zou losbarsten en hebben we een
grote hoeveelheid nieuw materiaal voor Muir Treks laten drukken, omdat er vele Treks gepland
stonden dit jaar. Helaas konden die allemaal geen doorgang vinden, maar we hebben in elk
geval voldoende voor de komende 5 jaar.
• In april 2020 stond een grote kennisdag gepland voor het Interpretation Netwerk Nederland,
waarvoor het programma al grotendeels in de steigers stond. Dat programma bewaren we voor
het najaar 2021, waarin we hopelijk de draad weer op kunnen pakken!
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Internationale ontwikkelingen
Er zijn binnen het internationale Instituut voor Earth Education in
2020 weer nieuwe ontwikkelingen geweest. Op de website is daar
alles over te vinden www.ieetree.org
Wat voor kenners van Aardewandelingen waarschijnlijk interessant
is, is dat na jaren van ontwikkelen en testen er een nieuwe uitgave
van Earthwalks is verschenen met een heel aantal nieuwe
activiteiten. De activiteiten zijn gegroepeerd langs vier manieren
waarop we ons verhouden tot de natuur: joy (plezier), reverence
(eerbied), kinship (verwantschap) en love (liefde). Een
gedetailleerde beschrijving in het Engels is hier te vinden. Het boek
met beschrijvingen is te bestellen via Earth Education UK, email
Bob Sherren: bob_sherren@hotmail.com (£25 en daarbij komen ca.
£6.50 verzendkosten).

Organisatie
Michaël Steeghs is in 2019 ingewerkt als penningmeester. Samen met Femke Vergeest als
voorzitter en Maarten van Hardenbroek als secretaris wordt de organisatie in Nederland
gerund. Het financiële jaarverslag laat zien dat meer uitgaven dan inkomsten hebben gehad.
We hebben geen activiteiten kunnen organiseren, wel is er geïnvesteerd Nederlandstalige
materialen voor de Muir Treks.
Voor 2021 voorzien we een investering om de werkzaamheden van de Stichting te verruimen
met de Interpretation activiteiten.

Financieel verslag 2020
Bedragen in hele EURO (€)

Resultatenrekening
Inkomsten
Muir Treks / Activiteiten
Verkopen/Lidmaatschappen
Totaal

2019

2020

0
10
---------10

0
2.287
----------2.287

Uitgaven
Muir Trek / Activiteiten
0
Inkoop materialen
0
Overig (bankkosten en website)
410
Resultaat
-/- 400
---------Totaal
10

0
4.213
157
-/- 2.083
-----------2.287

Balans
31 dec. 2019
Activa
Bank
Debiteuren
Totaal

Passiva
Eigen vermogen vorig jaar
Te betalen
Resultaat boekjaar
Totaal

8.465
0
--------8.465

8.865
0
-/- 400
--------8.465

31 dec. 2020
4.495
2.287
--------6.782

8.465
400
-/- 2.083
--------6.782

Toelichting:
In 2020 zijn er vanwege de Covid-19 pandemie geen activiteiten ondernomen waar
inkomsten of onkosten uit zijn voortgevloeid. Er zijn wel algemene onkosten
gemaakt. Dit betreft bankkosten, afdracht aan de internationale organisatie en
organisatiekosten (waaronder de website). Er zijn geen bestuurskosten geboekt.
Voor de Muir Treks hebben we Nederlandstalige materialen (deelnemers boekjes,
kaarten, quotes en begeleiders handleidingen) laten drukken.

