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Beleidsplan NJN 
 

1. Doelstelling en te verrichten werkzaamheden  
 

Artikel 2 van de statuten luidt:  

 

De bond stelt zich ten doel:  

a) de kennis van en de liefde voor de natuur onder de jongeren in Nederland aan te kweken en 

uit te breiden;  

b) de bescherming van de natuur. 

 

De interpretatie van deze doelstelling en de manier waarop die te bereiken is wordt gedaan door 

het Hoofdbestuur (HB) van de NJN samen met zijn leden. 

 

Artikel 3 van de statuten luidt: 

 

De bond tracht zijn doel te bereiken door:  

a) het organiseren van activiteiten;  

b) het initiatief nemen tot en het medewerken aan natuurstudie en natuurbescherming;  

c) het verschaffen van inlichtingen op het gebied van natuurstudie en natuurbescherming;  

d) het vormen van speciale werkgroepen op natuurhistorisch en natuurbeschermingsgebied;  

e) het verenigen van de leden in plaatselijke afdelingen;  

f) het uitgeven van een orgaan;  

g) het uitgeven van publicaties en andere artikelen;  

h) samenwerking met verwante organisaties;  

i) andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 

2. Wijze van verwerving van inkomsten 
 

Geld is een middel om leden te werven en te behouden en is er om uit te geven. Vooralsnog heeft 

de NJN de volgende inkomstenbronnen: 

a) contributies van de leden; 

b) bijdragen van de donateurs; 

c) inkomsten van het orgaan (de Amoeba), waaronder; 

a. abbonnementsgelden; 

b. opbrengsten van advertenties; 

d) eventuele andere baten, waaronder; 

a. projectsubsidies; 

b. een structurele subsidie van Natuurmomenten per lid.  

 

 

3. Besteding van het vermogen van de instelling 
 

De gelden van de bond worden besteed voor het nastreven van de doelen van de bond en in het 

bijzonder voor: 

a) het voeren van publiciteit; 

b) het stimuleren van Natuurhistorie (NH) onderzoekingen; 

c) het meewerken aan natuur- en milieubescherming; 

d) het uitgeven van het orgaan; 
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e) het in stand houden van een fonds ten behoeve van de uitgave van andere publicaties, als 

bedoeld in artikel 3 sub g van de statuten, voor zover deze voortvloeien uit 

wetenschappelijk verantwoorde onderzoekingen; 

f) het voeren van de correspondentie van de bond; 

g) het vergoeden van in het belang van de bond gemaakte reiskosten; 

h) alle uitgaven waartoe het HB door de Algemene Vergadering (AV) is gemachtigd en verder 

alle uitgaven die het nodig acht. Hierover moet verantwoording aan de AV worden afgelegd. 

 

De balans van het afgelopen boekjaar vormt een toelichting op de financiële verantwoording, en is te 

vinden op de website. De begroting voor het huidige boekjaar wordt elk jaar bij wijze van stemming 

aangenomen door de leden, en is op te vragen via een mail naar penningmeester@njn.nl. 

 

Extra toelichting 
De werkplannen van het huidige Hoofdbestuur vormen een toelichting op dit plan, en zijn als bijlage 

bij dit plan te vinden op de website en op te vragen via een mail naar hoofdbestuur@njn.nl. 

Aan het einde van zijn termijn voegt het Hoofdbestuur zijn toekomstvisie toe. 
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