
PUBLIEKSVERSLAG Vergadering SOS NJN 7 februari 2023, digitaal 

Aanwezig SOS NJN: Sander, Jelka, Hester 

Afmeldingen SOS NJN: Rutmer, Thijs 

Aanwezig van NJN hoofdbestuur: Arthur, Hazel, Jara, Jay, Pim, Jelte 

 

We komen nu vanwege praktische redenen digitaal bijeen. Sander noemt een drietal opties voor 

activiteiten waar we elkaar fysiek zouden kunnen treffen. We stemmen dit nader af met een 

datumprikker.  

 

Toelichting SOS NJN 

Eind vorige eeuw kreeg de NJN geen subsidie meer van de overheid. Er is toen een inzameling van 

middelen opgezet onder oud-leden en dat heeft 1 a 2 ton aan guldens opgeleverd. Het idee was dat 

de NJN zichzelf zou kunnen bedruipen met de rente van het opgebouwde kapitaal van SOS NJN. Het 

liep anders. De rente ging naar beneden en NJN kon zichzelf bedruipen ook zonder subsidie.  

SOS NJN heeft als doel het geld te beheren en met het geld de NJN te stimuleren en ondersteunen, 

waar nodig. Daarom hebben we jaarlijks een overleg met het hoofdbestuur van de NJN, waar we 

vragen: wat voor plannen hebben jullie en hebben jullie daarbij hulp nodig?  

SOS NJN kan bijvoorbeeld financiële risico’s afdekken met een garantie. Dit is in het verleden vaker 

gedaan. De NJN kan bijvoorbeeld activiteiten organiseren en daar subsidie voor aanvragen bij 

externe fondsen. Wordt de aanvraag niet gehonoreerd, dan kan SOS NJN de misgelopen subsidie 

compenseren zodat de activiteit wel door kan gaan.  Verder hebben de bestuursleden van SOS NJN 

toegang tot een breed netwerk van natuurorganisaties in Nederland en bieden aan hun netwerk in te 

zetten tbv het leggen van contacten met het HB van de NJN. Zo heeft SOS NJN in het verleden 

bijvoorbeeld geholpen bij het vinden van een nieuwe landelijke ruimte.  

 

Voorstelronde, netwerken, plannen en hulpvragen 

We maken een ronde langs de bestuursleden van SOS NJN en de HB’ers van de NJN om een beeld te 

krijgen van de netwerken en de plannen/hulpvragen vanuit de NJN.  

 

Het HB van de NJN werkt aan een aantal projecten: 

- Borduurmachine om o.a. logo’s te kunnen borduren op tweedehands kleding 

- Schoolbezoeken 

- Financiën toegankelijk/begrijpelijk maken voor de leden 

- Oppakken van externe contacten 

- Coole activiteiten organiseren, zoals de natuurwerkdag samen met de landschappen en een 

afdelingsdag 

- Opzetten van een beheerwerkgroep 

- Administratie ANBI-status voor SOS NJN 

- Digitalisatie van het archief van de NJN 

 

Jaarcijfers SOS NJN 2022 

We moeten de jaarcijfers voor 2022 vaststellen. Helaas is de ping van SOS NJN vandaag ziek. We 

doen dit bij een volgende vergadering.  

 

Plannen van HB2023 waar SOS bij kan helpen  



De NJN is benaderd voor een lidmaatschap dat hen veel kan opleveren qua bereik van de doelgroep. 

Mogelijk is dit te duur voor de NJN en wordt SOS NJN gevraagd om bij te springen.  

 

WVTTK 

Aan bod komen:  

- Het ledental van de NJN 

- Cadeaukaarten voor lidmaatschap 

- Folders van de NJN die naar oud-leden worden verstuurd dit voorjaar 

- Een brainstorm over het betrekken van jongeren bij de natuur 

- Praktische zaken rondom de website en het mailadres van SOS NJN 

- De voorbereiding van 24 uur Natuur in het voorjaar van 2024 

- De Week van Ons Water en een uitnodiging hieraan mee te doen met activiteiten 

 

 


