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1. Inhoudstafel
1. Inhoudstafel
2. Jaarplanning 2017
SD 1. Natuurpunt Brugs Ommeland

3
8
vzw betrekt, informeert en enthousiasmeert (nieuwe) vrijwil-

ligers om zich in te zetten voor vereniging en natuur en streeft daarbij naar een maximale vrijwilligers-, afdelings- en werkgroepondersteuning.

8
OD 1.1. NBO vzw streeft naar een optimalisatie van de afdelings- en werkgroepenwerking met
respect voor hun eigen cultuur en groei en apprecieert, waardeert en ondersteunt de reeds
actieve vrijwilligers.
8
Activiteit 1.1.1. Feestreceptie
8
Activiteit 1.1.2. Samen-dag
8
Activiteit 1.1.3. Overleg rond bestuursorganen
8
OD 1.2. NBO vzw zet zich samen met de afdelingen actief in voor het aantrekken van nieuwe
vrijwilligers, jong of oud, en kijkt daarbij ook specifiek naar nieuwe doelgroepen en nieuwkomers in het Brugse Ommeland.
9
Activiteit 1.2.1. Persoonlijke benadering van potentiële vrijwilligers, ook nieuwe Belgen. 9
Activiteit 1.2.2. Nauwere samenwerking met jeugdnatuurverenigingen om de doorstroom naar
lokale afdelingen te voorzien.
9
Activiteit 1.2.3. Opmaak stand voor werving vrijwilligers en leden.
9
OD 1.3. NBO vzw informeert en adviseert de afdelingen en beheerteams bij het aankoopbeleid, het verwerven van nieuwe terreinen en de bijkomende restfinanciering.
9
Activiteit 1.3.1. NBO vzw nodigt medewerkers van Natuurpunt vzw uit voor infosessies over
aankopen, beheer en financiering.
9
Activiteit 1.3.2. Begeleiding bij de aankoop van terreinen door lokale afdelingen.
10
OD 1.4. NBO vzw subsidieert en ondersteunt afdelingen en werkgroepen op financieel en administratief vlak bij de organisatie van lokale of grotere (bovenlokale) activiteiten, maar ook bij de
dagdagelijkse werking.
10
Activiteit 1.4.1. NBO vzw werkt mee aan en ondersteunt lidverenigingen bij de organisatie van
lokale activiteiten.
10
Activiteit 1.4.2. NBO vzw werkt mee aan en ondersteunt lidverenigingen bij de organisatie van
grote campagnes.
10
Activiteit 1.4.3. NBO vzw ondersteunt de afdelingen door administratieve hulp bij allerhande
zaken ter ondersteuning van de algemene werking.
11
OD 1.5. NBO vzw optimaliseert het deelsysteem wat materiële zaken (vergaderruimte, promotiemateriaal, beheermateriaal, ) en kennis (beheer, beleid,…) betreft.
11
Activiteit 1.5.1. Vernieuwd deelsysteem voor het uitlenen van promotiemateriaal.
11
Activiteit 1.5.2. Aanbieden kantoorruimte aan afdelingen of werkgroepen die er willen vergaderen of werken.
11
Activiteit 1.5.3. Overleg in functie van kennisoverdracht tussen de afdelingen onderling, maar
ook met andere verenigingen.
12
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SD 2. Natuurpunt Brugs Ommeland vzw bouwt een goede communicatielijn uit naar en tussen vrijwilligers, leden, geïnteresseerden en andere partners en motiveert hen zo om zich in te zetten voor
de natuur.

12
OD 2.1. NBO vzw bouwt verder op de bestaande communicatiemiddelen.
12
Activiteit 2.1.1. Het tijdschrift De Spille wordt 4 maal per jaar in kleur, op 48 pagina's naar leden
en doelgroepen gestuurd.
12
Activiteit 2.1.2. Communicatie via de bestaande website naar leden en doelgroepen. 12
Activiteit 2.1.3. Maandelijkse nieuwsbrief.
12
OD 2.2. NBO vzw implementeert nieuwe digitale evoluties om de werking te ondersteunen en
zet zich hier verder voor in.
13
Activiteit 2.2.1. 3/4 facebookupdates per week en verder bekendmaken van de pagina. 13
OD 2.3. NBO vzw behoudt een open contact met de vrijwilligers en leden.
Activiteit 2.3.1. Open kantoor, elke middag, behalve woensdag, van 13u tot 17u.

13
13

OD 2.4. NBO vzw organiseert overleg tussen afdelingen, partners, werkgroepen en Natuurpunt
vzw.
13
Activiteit 2.4.1. Tweemaandelijks overleg tussen de afdelingen (RvB).
13
Activiteit 2.4.2. Tussenniveau tussen de lokale Natuurpuntafdelingen en Natuurpunt zelf als
doorgeefluik van informatie, vormingsinitiatieven en materiaal.
13
Activiteit 2.4.3. 3 Overlegmomenten met Natuurpunt vzw.
14
OD 2.5. NBO vzw informeert de pers omtrent haar acties.
Activiteit 2.5.1. Optimalisering persbestand.
Activiteit 2.5.2. 10 persberichten.

14
14
14

SD 3. Natuurpunt Brugs Ommeland vzw oefent invloed uit op het beleid omtrent het behoud van
open ruimte en natuur in de regio van het
kracht.

Brugse Ommeland, dankzij haar ruime netwerk en draag15

OD 3.1. NBO vzw participeert in het lokale en bovenlokale beleid door vertegenwoordiging in
raden vanuit de afdelingen.
15
Activiteit 3.1.1. Vertegenwoordigers van de lidverenigingen van NBO vzw volgen de milieuraden
in de regio op.
14
Activiteit 3.1.2. Aanwezigheid in 2 gecoro.
14
Activiteit 3.1.3. Deelname aan relevant streekoverleg.
15
OD 3.2. NBO vzw neemt lokale en bovenlokale standpunten in en ondersteunt en informeert
de afdeling bij beleidskwesties.
15
Activiteit 3.2.1. Opvolgen relevante regionale beleidsdossiers en bespreking op hiertoe belegde
vergaderingen.
15
Activiteit 3.2.2. Opvolging relevante lokale beleidsdossiers en ondersteuning aan de lidverenigingen bij de opvolging ervan.
16
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OD 3.3. NBO staat open voor nieuwe thematische en specifieke uitdagingen die op ons afkomen vanuit de regio en de afdelingen.
16
Activiteit 3.3.1. Opname nieuwe thema’s.
16
OD 3.4. NBO vzw sluit samenwerkingsverbanden met (nieuwe) lokale en regionale partners,
verenigingen of burgerinitiatieven.
15
Activiteit 3.4.1. Aanwezigheid bij de West-Vlaamse Milieufederatie vzw en Regionaal Landschap
Houtland vzw.
15
Activiteit 3.4.2. Participatie in de werking van Bond Beter Leefmilieu.
16
Activiteit 3.4.3. Uitbreiding netwerk en onderzoek naar nieuwe partners.
16
Activiteit 3.4.4. NBO vzw gaat mee in en adviseert een burgerinitiatief.
16
Activiteit 3.4.5. NBO vzw sluit nieuwe samenwerkingsverbanden met 1 nieuwe partner buiten
de milieu- en natuurverenigingen.
17
SD 4. Natuurpunt Brugs Ommeland vzw ondersteunt en organiseert natuureducatie voor het

grote publiek , vestigt de aandacht op het belang van natuur (lokaal, nationaal en internationaal),
biodiversiteit, milieu en klimaat en creëert en onderhoudt daarmee een netwerk van mensen die

begaan zijn met de natuur om zo het maatschappelijk inzicht omtrent milieu, natuur en klimaat te
verhogen en meer impact te hebben.

17

OD 4.1. NBO vzw organiseert informatieve en educatieve activiteiten voor het brede publiek.
17
Activiteit 4.1.1. Organisatie 6 activiteiten met minimum 15 deelnemers.
17
OD 4.2. NBO vzw werkt samen met natuureducatieve instellingen.
17
Activiteit 4.2.1. 1 of meerdere cursus(sen) met Natuurpunt-CVN of Vorming Plus Brugge.17
OD 4.3. NBO vzw integreert en zet jongeren in haar eigen werking en afdelingen.
Activiteit 4.3.1. Opname activiteiten en artikels van jeugdverenigingen in De Spille.

18
18

OD 4.4. NBO vzw organiseert activiteiten voor het grote publiek ism andere verenigingen.18
Activiteit 4.4.1. NBO organiseert geleide wandelingen in het zomerseizoen aan de kust in samenwerking met de provincie en de dienst van Toerisme.			
18
Activiteit 4.4.2. NBO werkt samen met het Regionaal Landschap Houtland bij de organisatie van
de campagne Natuur in Mij.
18
OD 4.5. NBO organiseert activiteiten op vraag van verenigingen binnen en buiten de natuur- en
milieusector.
18
Activiteit 4.5.1. NBO gaat in op minimum 2 vragen naar organisatie van geleide wandelingen
door andere verenigingen.
18
OD 4.6. NBO vzw fasciliteert natuurstudie door vrijwilligers
19
Activiteit 4.6.1. Specifieke vormingen voor vrijwilligers.
19
Activiteit 4.6.2. Coördineren van natuurstudie en ondersteuning van vrijwilligers in functie van
inventarisaties en studie.
19
3. Kruistabel modules
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2. Jaarplanning 2017
SD 1. Natuurpunt Brugs Ommeland vzw betrekt, informeert en enthousiasmeert (nieuwe) vrijwilligers om zich in te zetten voor vereniging en natuur
en streeft daarbij naar een maximale vrijwilligers-, afdelings- en werkgroepondersteuning.
In onze vereniging staan vrijwilligers centraal. Het is dan ook zeer belangrijk om werkgroepen en afdelingen te ondersteunen, informeren, betrekken en waarderen. Een goeie sfeer
en wederzijds respect zijn zeer belangrijk om een goede werking na te streven. NBO zet zich
dan ook in om de onderlinge contacten te bevorderen en de vrijwilligers van afdelingen en
werkgroepen te ondersteunen. Daarnaast zijn er vele uitdagingen wat betreft het engagement en aantrekken van vrijwilligers.
OD 1.1. NBO vzw streeft naar een optimalisatie van de afdelings- en werkgroepenwerking met respect voor hun eigen cultuur en groei en apprecieert, waardeert en ondersteunt de reeds actieve vrijwilligers.
Jaarplanning 2017
Activiteit 1.1.1. Feestreceptie
Door een jaarlijkse feestreceptie te organiseren, een samenwerking tussen een afdeling en
de koepelvereniging, wil NBO vzw de actieve vrijwilligers samen laten genieten en bedanken
voor hun inzet. Wederzijds respect, of het nu tussen de vrijwilligers van de afdelingen is, of
tussen de afdelingen en het overkoepelend orgaan, is van essentieel belang voor de goeie
werking van de vereniging.
Met deze activiteit willen we dan ook ons respect betuigen en de vrijwilligers aanzetten om
zich blijvend in te zetten voor de vereniging.
Activiteit 1.1.2. Samen-dag
Onze jaarlijkse Samen-dag vindt reeds 7 jaar plaats. Door elke afdelingen eenmalig te vragen om deze in nauw contact met de koepelvereniging te organiseren, krijgen alle andere
afdelingen een goed beeld van de werking, gebieden en vrijwilligers van de organiserende
afdeling. Door deze activiteit expliciet uit te breiden tot familie-activiteit komen ook de partners en kinderen van de vrijwilligers met elkaar in contact. Deze band bevordert de samenwerking tussen de afdeling en tot de koepelvereniging.
Met deze activiteit willen we bekomen dat ook families van vrijwilligers zich gewaardeerd
voelen voor de inzet van hun partner, waardoor de vrijwilligers zich graag blijven inzetten
voor de vereniging.
Activiteit 1.1.3. Organisatie overleg rond bestuursorganen
NBO zal in 2017 samen zitten met de afdelingen en afdelingsvertegenwoordigers om een
goed zicht te krijgen op de werking en organisatie van de besturen. NBO zal daarin een begeleidende rol spelen.
Door samen te zitten met de afdeling omtrent de invulling van hun bestuursorgaan wil NBO
de effectiviteit en kwaliteit van de afdelingen verhogen.
8
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OD 1.2. NBO vzw zet zich samen met de afdelingen actief in voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, jong of oud, en kijkt daarbij ook specifiek naar
nieuwe doelgroepen en nieuwkomers in het Brugse Ommeland.
Jaarplanning 2017
Activiteit 1.2.1. Persoonlijke benadering van potentiële vrijwilligers, ook nieuwe Belgen.
NBO vzw wil op activiteiten ruimte maken voor gesprekken met bezoekers om zo te kijken
wie eventueel een nieuwe vrijwilliger kan zijn. Daarnaast staat de koepelvereniging open
voor bezoeken op het secretariaat, per mail of telefoon, waar ook nieuwe vrijwilligers zich
kunnen aanbieden.
Door nieuwe vrijwilligers aan te trekken, zal de werking van de afdelingen verhogen en aldus
de werking van de koepelvereniging.
Activiteit 1.2.2. Nauwere samenwerking met jeugdnatuurverenigingen om de doorstroom naar lokale afdelingen te voorzien.
NBO vzw biedt jeugdnatuurverenigingen ruimte in het tijdschrift om hun activiteiten aan te
kondigen of verslagen te plaatsen. We voorzien overlegmomenten met de verenigingen om
elkaars werking te begrijpen en ondersteunen.
Door een doorstroming van jongeren naar de afdelings- en koepelwerking willen we de
werking ervan verstevigen.
Activiteit 1.2.3. Opmaak stand voor werving vrijwilligers en leden
NBO vzw werkt een stand uit met informatie over de afdeling, de natuurgebieden en de werking van de afdelingen en verenigingen. Deze stand moet aantrekkelijk en duidelijk zijn.
Met dergelijke stand willen we de zichtbaarheid van de vereniging verhogen en mensen
aantrekken zich er voor in te zetten.
OD 1.3. NBO vzw informeert en adviseert de afdelingen en beheerteams bij
het aankoopbeleid, het verwerven van nieuwe terreinen en de bijkomende
restfinanciering.
Jaarplanning 2017
Activiteit 1.3.1. NBO nodigt medewerkers van Natuurpunt vzw uit voor infosessies over
aankopen, beheer en financiering
NBO nodigt medewerkers van uit het nationaal kantoor uit voor infosessies voor de vrijwilligers.
Door deze professionelen uit te nodigen, is er meer wederzijds respect tussen de werking
van de afdelingen en koepelvereniging en het nationaal kantoor. Zo worden de vrijwilligers
ook op de hoogte gehouden van het doen en laten van Natuurpunt vzw.
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Activiteit 1.3.2. Begeleiding bij de aankoop van terreinen door lokale afdelingen.
NBO begeleidt de lokale afdelingen bij het organiseren van de aankoopprocedure, dit door
middel van uitwisseling van ervaringen en begeleiden van het contact met de nationale vereniging. NBO biedt ook een medium waarmee potentiële verkopers contact opnemen.
Dankzij deze begeleiding zijn de afdelingen in staat om de aankoopprocedures op te starten
en af te handelen.
OD 1.4. NBO vzw subsidieert en ondersteunt afdelingen en werkgroepen op
financieel en administratief vlak bij de organisatie van lokale of grotere
(bovenlokale) activiteiten, maar ook bij de dagdagelijkse werking.
Jaarplanning 2017
Activiteit 1.4.1. NBO vzw werkt mee aan en ondersteunt lidverenigingen bij de organisatie van lokale activiteiten.
NBO vzw ondersteunt minstens zes activiteiten van lidverenigingen door administratieve,
logistieke en financiële hulp te verlenen.
Door afdelingen te ondersteunen bij de organisatie van lokale of bovenlokale activiteiten
worden deze activiteiten tot een hoger niveau verheven en kan een groter doelpubliek bereikt worden. We sensibiliseren, informeren en mobiliseren dus een groter publiek.
Activiteit 1.4.2. NBO vzw werkt mee aan en ondersteunt lidverenigingen bij de organisatie van grote campagnes.
NBO vzw biedt zowel professionele steun als inbreng van de vrijwilligers bij de organisatie
van grote campagnes, dit gaat om het ontwerp van flyers, affiches en promotie, maar ook de
inbreng van kennis in de vorm van gidsbeurten.
Door grote campagnes te ondersteunen wordt een nog groter doelpubliek bereikt en brengen we steeds meer mensen in contact met natuur, waarbij we hen informeren en mobiliseren.
Activiteit 1.4.3. NBO vzw ondersteunt de afdelingen door administratieve hulp bij allerhande zaken ter ondersteuning van de algemene werking.
NBO biedt de vrijwiligers en afdelingen een dagdagelijkse steun. Ze kunnen bij de professionele werkkracht terecht met allerhande vragen, financiële, administratieve, promotionele,…
De werkkracht houdt hier tijd voor vrij. Daarnaast is het kantoor ook open voor vrijwilligers
die willen binnenspringen met hun vragen.
Door de taken van de vrijwilligers te verminderen en ondersteunen, door taken op te nemen
waar vrijwilligers minder weg mee kunnen, kunnen diezelfde vrijwilligers zich meer toespitsen op de taken die hen wel liggen en zich daarin verder specialiseren.

10
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OD 1.5. NBO vzw optimaliseert het deelsysteem wat materiële zaken (vergaderruimte, promotiemateriaal, beheermateriaal, ) en kennis (beheer, beleid,…) betreft.
Jaarplanning 2017
Activiteit 1.5.1. NBO vzw werkt aan een vernieuwd deelsysteem voor het uitlenen van
promotiemateriaal.
NBO vzw koopt vanuit de koepel promotiemateriaal aan, waarover alle aangesloten afdelingen en werkgroepen kunnen beschikken. Via een uitleensysteem wordt bijgehouden
wie welk materiaal uitleent. Dit deelsysteem wordt stelselmatig uitgebreid, bv met nieuwe
infopanelen.
Door de aankoop of opmaak van materiaal door de koepel en het gebruik er van door de
afdelingen worden de financiën van de afdelingen niet belast. Hierdoor kan de afdeling de
werking optimaliseren en wordt de koepelwerking tot het uiterste benut.
Activiteit 1.5.2. NBO vzw biedt kantoorruimte aan aan afdelingen of werkgroepen die
er willen vergaderen of werken.
De kantoorruimtes in de Beenhouwerstraat staan ter beschikking van de afdelingen en
werkgroepen die er wensen te vergaderen. Alles is voorhanden, zodat de vrijwilligers niets
moeten meebrengen. Verder kan er ook besproken worden dat een of meerdere vrijwilligers
het kantoor overdag gebruikt voor administratieve of logistieke taken, al dan niet samen met
de professionele werkkracht.
Door kantoorruimte aan te bieden, komt de koepelvereniging dichter naar de afdelingen en
vrijwilligers. De wisselwerking wordt geoptimaliseerd en de afdelingen hoeven niet elders
nog vergaderruimte of werkruimte te zoeken.
Activiteit 1.5.3. NBO vzw organiseert overleg in functie van kennisoverdracht tussen de
afdelingen onderling maar ook met andere verenigingen.
Kennis delen kan alleen maar voordelig zijn, daarom biedt NBO vzw een platform aan de
afdelingen en werkgroepen om onderling tot uitwisseling te komen, maar ook tot contact
met andere verenigingen.
Door deze kennisoverdracht kunnen de afdelingen en werkgroepen zichzelf steeds beter
optimaliseren.
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SD 2.Natuurpunt Brugs Ommeland vzw bouwt een goede communicatielijn
uit naar en tussen vrijwilligers, leden, geïnteresseerden en andere partners
en motiveert hen om zich in te zetten voor de natuur.
Enkel dankzij goeie communicatie kunnen we vrijwilligers, leden, geïnteresseerden en andere partners betrekken bij de werking, resultaten en uitbouw van de vereniging en de acties.
We nemen dan ook zo veel mogelijke manieren van communicatie op om dit te bevorderen
en staan open voor de veranderingen in de media. We vergeten daarbij echter zeker niet dat
persoonlijke contact belangrijk blijft. Dankzij een goeie communicatie motiveren we mensen
om zich in te zetten voor de natuur.
OD 2.1. NBO vzw bouwt verder op de bestaande communicatiemiddelen als
het tijdschrift.
Jaarplanning 2017
Activiteit 2.1.1. Het tijdschrift De Spille wordt 4 maal per jaar in kleur, op 48 pagina's
naar leden en doelgroepen gestuurd.
Het tijdschrift De Spille is de voorbije jaren geëvolueerd naar hét uithangbord voor de vereniging. Elke afdeling en werkgroep kan nieuws brengen en in een algemeen deel worden
actuele thema’s verspreid. Ook de kalenderitems komen aan bod.
Met dit tijdschrift willen we de ontvangers op de hoogte houden van het reilen en zeilen van
de vereniging en de vooruitgang op vlak van natuur en milieu, in de regio, in Vlaanderen of
Europa.
Activiteit 2.1.2. NBO vzw communiceert via de bestaande website naar leden en doelgroepen.
NBO vzw blijft continu inzetten op een stabiele, overzichtelijke en informerende website. De
website wordt dus geregeld aangepast en vermeld in de communicatie.
Door een goeie website vinden steeds meer leden en doelgroepen de weg naar NBO vzw.
Activiteit 2.1.3. NBO vzw verstuurt maandelijks een nieuwsbrief
NBO vzw verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar geïnteresseerden, daarin worden actuele thema’s en activiteiten vermeld, met verwijzing naar de website.
Door deze nieuwsbrief hopen we meer publiek te bereiken en dus ook meer mensen te sensibiliseren en informeren over het belang van natuur en milieu.

12
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OD 2.2. NBO vzw implementeert nieuwe digitale evoluties om de werking te
ondersteunen en zet zich hier verder voor in.
Jaarplanning 2017
Activiteit 2.2.1. NBO vzw plant 3/4 facebookupdates per week en werkt verder aan de
bekendmaking van de pagina.
NBO vzw springt mee op de kar van de nieuwe media en lanceerde al eerder een Facebookpagina. Deze pagina wordt geregeld bijgewerkt. Daarop worden activiteiten geplaatst, maar
ook actuele thema’s. NBO vzw zet zich in om de Facebookpagina verder bekend te maken.
Hiermee wenst NBO vzw haar doelstellingen en activiteiten naar een nog breder publiek te
verspreiden om zo meer mensen te mobiliseren en informeren.
OD 2.3. NBO vzw behoudt een open contact met de vrijwilligers en leden.
Jaarplanning 2017
Activiteit 2.3.1. NBO vzw voorziet een open kantoor, elke middag, behalve woensdag,
van 13u tot 17u.
Het secretariaat van de vereniging doet ook dienst als open centrum waar leden, vrijwilligers
en andere geïnteresseerden terecht kunnen met vragen of ideeën.
Door dit open kantoor aan te bieden, is de vereniging actief bezig om een nauw contact te
onderhouden met het publiek.
OD 2.4. NBO vzw organiseert overleg tussen afdelingen, partners, werkgroepen en Natuurpunt vzw.
Jaarplanning 2017
Activiteit 2.4.1. NBO vzw organiseert tweemaandelijks overleg tussen de afdelingen
(RvB).
Op vraag van de afdelingen of nationale medewerkers stelt NBO vzw een agenda op die de
specifieke problemen en noden van en binnen de afdelingen op basis van de aanwezige
expertise bepreekt en behandeld.
Door dit overlegplatform kunnen de afdelingen en werkgroepen zichzelf steeds beter optimaliseren en is er een nauw contact tussen alle partners.
Activiteit 2.4.2. NBO vzw dient in 2017 als tussenniveau tussen de lokale Natuurpuntafdelingen en Natuurpunt vzw zelf als doorgeefluik van informatie, vormingsinitiatieven
en materiaal.
Met een centraal open kantoor kan NBO vzw aan de afdelingen en het nationale kantoor een
plaats bieden waar allerhande activiteiten georganiseerd kunnen worden. Ook maakt het de
wisselwerking mogelijk tussen de afdelingen en het hoofdkantoor. Het kantoor wordt ook
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gebruikt als deelkantoor, waar kennis en materiaal opgehaald en teruggebracht wordt.
Door zich als doorgeefluik te organiseren, kan NBO de afdelingen helpen om efficiënt te
werken en het correcte materiaal te hebben. Hierdoor kunnen steeds meer mensen bereikt
worden.
Activiteit 2.4.3. NBO vzw heeft 3 overlegmomenten met Natuurpunt vzw.
NBO vzw is actief aanwezig bij regionale overlegmomenten georganiseerd door Natuurpunt
vzw en dient zich ook aan als vragende partij.
Door dit overlegplatform is er een nauwe samenwerking met Natuurpunt vzw en andere
regionale verenigingen, wat de werking van de vereniging verhoogt.
OD 2.5. NBO vzw informeert de pers omtrent haar acties.
Jaarplan 2017
Activiteit 2.5.1. NBO vzw optimaliseert haar persbestand.
NBO vzw werkt actief aan een uitgewerkt persbestand.
Dankzij een goed uitgewerkt en actueel persbestand kunnen de juiste mensen aangeschreven worden en kan de vereniging nog meer naar voren treden.
Activiteit 2.5.2. NBO vzw verstuurt 10 persberichten in 2017.
NBO vzw stelt in 2017 een tiental persberichten op waarbij enerzijds actuele beleidsthema’s
worden aangekaard, of anderzijds activiteiten in de schijnwerper staan.
Door deze persberichten te verspreiden, wil NBO vzw haar leden op de hoogte brengen van
allerhande thema’s.
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SD 3. Natuurpunt Brugs Ommeland vzw oefent invloed uit op het beleid
omtrent het behoud van open ruimte en natuur in de regio van het Brugse
Ommeland. dankzij haar ruime netwerk en draagkracht.
Om invloed te hebben op beleidskeuzes omtrent milieu, natuur, biodiversiteit, klimaat en
open ruimte is het noodzakelijk als vereniging klaar te staan met advies en deskundigheid.
Op die manier staan we mee aan de voet van positieve beleidsopties, beslissingen waar de
natuur sterker van wordt.
OD 3.1. NBO vzw participeert in het lokale en bovenlokale beleid door vertegenwoordiging in raden vanuit de afdelingen.
Jaarplan 2017
Activiteit 3.1.1. Vertegenwoordigers van de lidverenigingen van NBO vzw volgen de
milieuraden in de regio op.
NBO vzw is via haar vertegenwoordigers aanwezig in meerdere lokale milieuraden van de
regio.
Door die aanwezigheid kan NBO advies verlenen.
Activiteit 3.1.2. Vertegenwoordigers van de lidverenigingen van NBO vzw volgen 2
Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening in de regio op.
NBO vzw is via haar vertegenwoordigers aanwezig in 2 Gemeentelijke Commissies voor
Ruimtelijke Ordening van de regio.
Door die aanwezigheid kan NBO advies verlenen en een stem geven aan de natuur.
Activiteit 3.1.3. NBO vzw neemt deel aan relevant streekoverleg
NBO vzw is actief in andere relevantie streekgerichte overlegorganen.
OD 3.2.NBO vzw neemt lokale en bovenlokale standpunten in en ondersteunt
en informeert de afdeling bij beleidskwesties.
Jaarplanning 2017
Activiteit 3.2.1. NBO vzw volgt in 2017 relevante regionale beleidsdossiers op en bespreekt deze op hiertoe belegde vergaderingen.
NBO vzw blijft verder actief in het opvolgen van beleidsthema’s. Deze thema’s lopen doorheen de jaren, maar kunnen ook actueel opgepikt worden.
Door zich hier voor in te zetten, wil NBO het beleid omtrent deze thema’s aanpassen ten
voordele van de natuur.
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Activiteit 3.2.2. NBO vzw volgt in 2017 relevante lokale beleidsdossiers op en ondersteunt de lidverenigingen bij de opvolging ervan.
NBO vzw zet zich verder in voor steun en advies aan de lidverenigingen wat betreft lokale
beleidsdossiers. NBO vzw verleent ook een stem.
Hiermee wenst NBO vzw zich uit te spreken over het lokaal beleid.
OD 3.3. NBO vzw speelt in op nieuwe thematische en specifieke uitdagingen die
op ons afkomen vanuit de regio en de afdelingen.
Jaarplanning 2017
Activiteit 3.3.1. Opname nieuwe thema’s.
NBO vzw zet zich in voor actuele thema’s die al dan niet met een hoogdringendheid opkomen.
NBO vzw behandelt op jaarbasis meerdere beleidsthema’s.
OD 3.4. NBO vzw sluit samenwerkingsverbanden met nieuwe lokale en regionale partners, verenigingen of burgerinitiatieven.
Jaarplanning 2017
Activiteit 3.4.1. NBO vzw is aanwezig bij de West-Vlaamse Milieufederatie vzw en het
Regionaal Landschap Houtland vzw.
NBO vzw is via haar afdelingen vertegenwoordigd bij de West-Vlaamse Milieufederatie vzw
en Regionaal landschap Houtland vzw en kan op die manier samenwerken/advies geven.
NBO vzw is vertegenwoordigd in bovenlokale raden.
Activiteit 3.4.2. NBO vzw participeert in de werking van Bond Beter Leefmilieu.
NBO vzw is lid van de Bond Beter Leefmilieu en kan op die manier samenwerken/advies
geven.
NBO vzw is vertegenwoordigd in bovenlokale raden.
Activiteit 3.4.3. NBO vzw werkt aan de uitbreiding van haar netwerk en onderzoekt
nieuwe partners.
NBO vzw gaat actief op zoek naar nieuwe partners om mee samen te werken en hoopt zo
haar netwerk uit te breiden.
NBO vzw is actief in de maatschappij.
Activiteit 3.4.4. NBO vzw gaat mee in en adviseert een burgerinitiatief.
NBO vzw is actief in het Klimaatpodium Brugge.
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NBO zet zich mee in voor de acties en bereikt zo een nog groter publiek.
Activiteit 3.4.5. NBO vzw onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden met nieuwe partners buiten de milieu- en natuurverenigingen.
NBO vzw onderzoekt nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met verenigingen buiten de sector. Hiermee wil NBO vzw andere verenigingen adviseren en steunen bij de
opstart,werking, promotie of organisatie van activiteiten.
SD 4. Natuurpunt Brugs Ommeland vzw ondersteunt en organiseert natuureducatie voor het grote publiek , vestigt de aandacht op het belang van natuur (lokaal, nationaal en internationaal), biodiversiteit, milieu en klimaat
en creëert en onderhoudt daarmee een netwerk van mensen die begaan zijn
met de natuur om zo het maatschappelijk inzicht omtrent milieu, natuur en
klimaat te verhogen en meer impact te hebben.
Om de aandacht van het grote publiek te vestigen op het belang van biodiversiteit, klimaat,
natuur, milieu,… organiseren we kleinere lokalere, of grotere bovenlokale activiteiten,
waarbij we ons richten tot alle lagen van de bevolking, we organiseren familie-activiteiten
en doelgroepactiviteiten. We bieden ook activiteiten op aanvraag waarmee we ingaan op de
vraag van kleine verenigingen, firma’s of families die de natuur beter willen leren kennen.
OD 4.1. NBO vzw organiseert informatieve en educatieve activiteiten voor
het brede publiek.
Jaarplanning 2017
Activiteit 4.1.1. Organisatie 6 activiteiten met minimum 15 deelnemers.
NBO vzw organiseert jaarlijkse meerdere lokale en regionale activiteiten waarop minstens 15
deelnemers aanwezig zijn.
NBO vzw informeert de aanwezigen en sensibiliseert hen voor het belang van natuur en
milieu.
OD 4.2. NBO vzw werkt samen met natuureducatieve instellingen.
Jaarplanning 2017
Activiteit 4.2.1. Organisatie van 1 of meerdere cursussen met Natuurpunt-CVN of Vorming Plus Brugge.
NBO vzw organiseert jaarlijkse meerdere lokale en regionale activiteiten in samenwerking
met Natuurpunt-CVN of Vorming Plus Brugge waarop minstens 15 deelnemers aanwezig
zijn.
NBO vzw informeert de aanwezigen en sensibiliseert hen voor het belang van natuur en
milieu.

		

Jaarplan 2017
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OD 4.3. NBO vzw integreert en zet jongeren in haar eigen werking en afdelingen.
Jaarplanning 2017
Activiteit 4.3.1. Opname activiteiten en artikels van jeugdverenigingen in De Spille.
NBO vzw vraagt jeugdverenigingen om artikels en activiteiten in te dienen voor het tijdschrift.
Zo wil NBO vzw meer betrokken zijn met de jeugdverenigingen en een doorstroom naar de
vereniging verzekeren.
OD 4.4. NBO vzw organiseert activiteiten voor het grote publiek ism andere
verenigingen.
Jaarplanning 2017
Activiteit 4.4.1. NBO vzw organiseert geleide wandelingen in het zomerseizoen aan de
kust in samenwerking met de provincie en de dienst van Toerisme.
NBO vzw organiseert specifieke zomerwandelingen met andere verenigingen.
Op die manier wordt een groter publiek bereikt en wordt tegelijkertijd ingespeeld op het
toerisme.
Activiteit 4.4.2. NBO vzw werkt samen met het Regionaal Landschap Houtland bij de
organisatie van de campagne Natuur in Mij.
NBO vzw en haar lidverenigingen steunen het Regionaal Landschap Houtland bij de organisatie van de Campagne Natuur in Mij.
Door hier aan mee te werken, bereikt een NBO vzw een ander publiek en kan de vereniging
haar doelstellingen nog verder uitdragen.
OD 4.5. NBO vzw organiseert activiteiten voor het grote publiek ism andere
verenigingen.
Jaarplanning 2017
Activiteit 4.5.1. NBO vzw gaat in op minimum 2 vragen naar organisatie van geleide
wandelingen door andere verenigingen.
NBO vzw organiseert meerdere geleide wandelingen waartoe andere verenigingen initiatief
namen.
Hier mee komen steeds meer mensen in contact met de vereniging en de natuurgebieden
en groeit het respect voor de natuur.

18

Natuurpunt Brugs Ommeland vzw

OD 4.6. NBO vzw faciliteert natuurstudie door vrijwilligers.
Jaarplanning 2017
Activiteit 4.6.1. NBO vzw organiseert specifieke vormingen voor vrijwilligers.
NBO vzw organiseert op maat gemaakte vormingen of vrijwilligers waarbij natuurstudie naar
voren komt.
Activiteit 4.6.2. NBO vzw coördineert natuurstudie en ondersteunt vrijwilligers in functie van inventarisaties en studie.
NBO vzw ondersteunt werkgroepen met natuurstudie en adviseert de vrijwilligers. NBO vzw
biedt ook financiële steun voor natuurstudie.
Hiermee wil NBO vzw er voor zorgen dat inventarisatie steeds beter gebeurt en dat natuurstudie grondig kan gebeuren binnen het werkingsgebied.
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3. Kruistabel modules
CLUSTER 1: Informeren, sensibiliseren en mobiliseren van de bevolking voor natuur of milieu en leveren van
een bijdrage aan de verbetering hiervan

Module
1.1. ontsluit aan haar leden minstens minstens vier keer per jaar informatie rond actuele natuur- of milieugerelateerde dossiers in de regio, Vlaanderen of Europa.

1.2 realiseert jaarlijks 6 activiteiten die als doel hebben de brede bevolking te sensibiliseren,
informeren en mobiliseren voor natuur of milieu. Daarop zijn telkens minstens 15 deelnemers
aanwezig.

1.3 realiseert jaarlijks (samen met haar lidverenigingen) AANTAL initiatief/ven dat/die als doel
heeft/hebben de brede bevolking of specifieke doelgroepen te sensibiliseren, informeren en
mobiliseren voor natuur of milieu. Daarbij blijkt het gezamenlijk bereik van in totaal minstens
AANTAL verschillende personen.
1.4 realiseert jaarlijks (samen met haar lidverenigingen) AANTAL initiatief/ven dat/die de brede
bevolking of specifieke doelgroepen in staat stelt/stellen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van natuur of milieu. Daarbij blijkt het gezamenlijk bereik van AANTAL verschillende
personen.
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Jaarplanning 2017
OD 2.1 actie 1: Het tijdschrift De Spille wordt 4 maal per jaar in kleur, op 48 pagina’s naar
leden en doelgroepen gestuurd.
OD 2.1 actie 3: NBO verstuurt maandelijks een nieuwsbrief
OD 2.2 actie 1: NBO plant 3/4 facebookupdates per week en werkt verder aan de bekendmaking van de pagina.
OD 2.5 actie 2: NBO verstuurt 10 persberichten in 2017.
OD 1.4 actie 1: NBO vzw werkt mee aan en ondersteunt lidverenigingen bij de organisatie
van lokale activiteiten.
OD 4.1 actie 1: Organisatie 6 activiteiten met minimum 15 deelnemers
OD 4.2 actie 2: Organisatie 1 cursus met Natuurpunt-CVN of Vorming Plus Brugge.
OD 4.4 actie 1: NBO organiseert geleide wandelingen in het zomerseizoen aan de kust in
samenwerking met de provincie en de dienst van Toerisme.
OD 4.4 actie 2: NBO werkt samen met het Regionaal Landschap Houtland bij de organisatie
van de campagne Natuur in Mij.
OD 4.5 actie 1: NBO gaat in op 2 vragen naar organisatie van geleide wandelingen door
andere verenigingen.
OD 4.6 actie 1: NBO organiseert specifieke vormingen voor vrijwilligers.

OD 1.4 actie 2: NBO vzw werkt mee aan en ondersteunt lidverenigingen bij de organisatie
van grote campagnes.
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CLUSTER 2 : Informeren en ondersteunen van verschillende actoren in de samenleving

Module
2.1 realiseert jaarlijks AANTAL activiteiten die als doel hebben organisaties buiten de natuur- en
milieusector overheden of bedrijven te sensibiliseren, informeren en mobiliseren voor natuur
en milieu. Daarop zijn telkens minstens AANTAL deelnemers aanwezig.

2.2 geeft door begeleiding richting aan het handelen van organisaties buiten de natuur- en
milieusector, overheden of bedrijven en ondersteunt hen in het vinden van natuur- of milieuvriendelijke oplossingen. Op jaarbasis wordt UUR begeleiding verwezenlijkt.

2.3 realiseert jaarlijks in samenwerking met organisaties buiten de natuur- en milieusector, overheden of bedrijven, AANTAL product(en), dienst(en), methodiek(en) of
handelingsmodel(len) dat/die tot doel heeft/hebben oplossingen te formuleren voor natuur- of
milieugerelateerde problemen, behoeften en uitdagingen. Deze worden beschikbaar gesteld
voor andere geïnteresseerden in Vlaanderen.
2.4 ondersteunt jaarlijks minstens AANTAL (lokale) afdeling(en) of burgerinitiatief/ven dat/die
als doel heeft/hebben oplossingen te formuleren voor natuur- of milieugerelateerde problemen, behoeften en uitdagingen
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Jaarplanning 2017

OD 3.4 actie 4: NBO vzw gaat mee in en adviseert een burgerinitiatief.
OD 3.4.actie 5: NBO vzw sluit nieuwe samenwerkingsverbanden met 1 nieuwe partner buiten de milieu- en natuurverenigingen.
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CLUSTER 3:Inzetten op een kwalitatieve werking, netwerkversterking en/of impactverhoging
van de werking
Module
3.1 ontsluit permanent aan haar (lokale) afdelingen/lidverenigingen/vrijwilligersnetwerken informatie rond actuele natuur- of milieugerelateerde dossiers in de regio, Vlaanderen of Europa.

3.2 organiseert activiteiten die de organisatie, deskundigheid of communicatie van haar (lokale)
afdelingen/lidverenigingen of vrijwilligersnetwerken verbetert. Op jaarbasis worden minstens
60 deelnemersuren gerealiseerd. Deze activiteiten hebben als doel de impact van de betrokken
afdelingen/lidverenigingen te verhogen.

3.3 organiseert jaarlijks AANTAL begeleidingstrajecten op maat voor individuele (lokale) afdelingen/lidverenigingen. Deze trajecten hebben als doel de impact van de betrokken afdelingen/
lidverenigingen te verhogen.
3.4 bepaalt samen met haar lidverenigingen gezamenlijke langetermijntransitiedoelen en gezamenlijke beleidsprioriteiten.
3.5. zet een traject op dat als doel heeft de interne werking van de vereniging te optimaliseren.
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Jaarplanning 2017
OD 2.1 actie 2: NBO vzw communiceert via de bestaande website naar leden en doelgroepen.
OD 2.3 actie 1: NBO vzw voorziet een open kantoor, elke middag, behalve woensdag, van
13u tot 17u.
OD 2.4 actie 1: NBO vzw organiseert tweemaandelijks overleg tussen de afdelingen (RvB)
OD 1.1 actie 1: Feestreceptie
OD 1.1 actie 2: Samen-dag
OD 1.1 actie 3: overleg rond bestuursorganen
OD 1.3 actie 1: NBO vzw nodigt beheermedewerkers van Natuurpunt vzw uit voor infosessies over aankopen, beheer en financiering.
OD 1.3 actie 2: begeleiding bij de aankoop van terreinen door lokale afdelingen.
OD 1.4 actie 3: NBO vzw ondersteunt afdelingen door administratieve hulp bij allerhande
zaken ter ondersteuning van de algemene werking.
OD 1.5 actie 3: NBO vzw organiseert overleg in functie van kennisoverdracht tussen de afdelingen onderling maar ook met andere verenigingen.
OD 2.4 actie 3: NBO vzw heeft minimum 2 overlegmomenten met Natuurpunt vzw.
OD 4.6 actie 2: NBO cvzwoördineert natuurstudie en ondersteunt vrijwilligers in functie van
inventarisaties en studie.

OD 1.2 actie 1: persoonlijke benadering van potentiële vrijwilligers, ook nieuwe Belgen.
OD.1.2 actie 2: nauwere samenwerking met jeugdverenigingen om de doorstroom naar
lokale afdelingen te voorzien.
OD 1.2 actie 3: opmaak stand voor werving vrijwilligers en leden
OD 1.5 actie 1: NBO vzw werkt aan een nieuw verdeelsysteem voor het uitlenen van promotiemateriaal.
OD 1.5 actie 2: NBO vzw biedt kantoorruimte aan aan afdelingen of werkgroepen die er willen vergaderen of werken.
OD 2.4 actie 2: NBO vzw dient in 2017 als tussenniveau tussen de lokale Natuurpuntafdelingen en Natuurpunt zelf als doorgeefluik van informatie, vormingsinitiatieven en materiaal.
OD 2.5 actie 1: NBO vzw optimaliseert haar persbestand.
OD 3.4 actie 3: NBO vzw werkt aan de uitbreiding van haar netwerk en onderzoekt nieuwe
partners.
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CLUSTER 4: Inzetten op beleidsparticipatie

Module
4.1 vertegenwoordigt haar leden/lidverenigingen in AANTAL strategische adviesraden of andere overlegfora op Vlaams, bovenlokaal of lokaal niveau

4.2 behandelt op jaarbasis AANTAL beleidsthema’s of -dossiers.

4.3 voert jaarlijks project(en), traject(en) of campagne(s) uit die als doel heeft/hebben de
inspraak en participatie van haar leden/lidverenigingen of de brede bevolking in maatschappelijke processen te vergroten. Daaruit blijkt de actieve betrokkenheid van PROCENT van de
lidverenigingen of AANTAL personen op jaarbasis.
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Jaarplanning 2017
OD 3.1 actie 1: Vertegenwoordigers van de lidverenigingen van NBO vzw volgen de milieuraden in de regio op.
OD 3.1. actie 2: Vertegenwoordigers van NBO vzw zijn aanwezig in 2 Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening.
OD 3.1 actie 3: NBO vzw neemt deel aan relevant streekoverleg
OD 3.4 actie 1: NBO vzw is aanwezig bij de West-Vlaamse Milieufederatie en Regionaal Landschap Houtland.
OD 3.4 actie 2: NBO vzw participeert in de werking van Bond Beter Leefmilieu
OD 3.2 actie 1: NBO volgt in 2017 relevante regionale beleidsdossiers op en bespreekt deze
op hiertoe belegde vergaderingen.
OD 3.2 actie 2: NBO volgt in 2017 relevante lokale beleidsdossiers op en ondersteunt de
lidverenigingen bij de opvolging ervan.
OD 3.3 actie 1: Opname nieuwe thema’s.
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