Bestuursverslag
De directie van Stichting De Noordzee biedt hierbij het verslag aan over het
boekjaar 2019.

Statutaire naam, rechtsvorm, adres en vestigingsplaats
Stichting De Noordzee is gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 600 te
Utrecht en houdt aldaar kantoor. Stichting De Noordzee is opgericht op 26 maart
1980 naar Nederlands recht. De stichting heeft geen winstoogmerk. Stichting De
Noordzee is al bijna veertig jaar dé organisatie als het gaat om bescherming en
duurzaam gebruik van de Noordzee. Wij richten ons op vier doelen: ruimte voor
de natuur, schone zee en schone stranden, duurzaam voedsel, en natuurvriendelijke energie. Samen met anderen werken wij aan het oplossen van de grootste
milieu-uitdagingen op de Noordzee.

Missie
Stichting De Noordzee streeft naar een bloeiende, duurzame Noordzee voor natuur en mens. Een zee met een goed functionerend ecosysteem dat invloeden
van buiten veerkrachtig opvangt. Een duurzaam gebruik van de Noordzee betekent dat de grens voor menselijk gebruik wordt bepaald door wat het ecosysteem aankan. Zodat ook onze kinderen en de generaties erna van de Noordzee
en haar natuur kunnen genieten.

Visie
Duurzaam gebruik van de Noordzee krijgt pas volledige betekenis als het belang
hiervan gedragen wordt door de partijen die bij de Noordzee betrokken en actief
zijn. Hiervoor wil Stichting De Noordzee de krachten bundelen, dialoog aangaan,
samenwerken en verbetering realiseren.

Kernwaarden
Stichting De Noordzee bestaat uit gepassioneerde en intelligente professionals,
die werken vanuit de kernwaarden: science-based, onafhankelijk, samen en
oplossingsgericht.

Samenstelling bestuur en directie
Bestuur
In juli 2019 is Stichting De Noordzee overgegaan van een Raad van Bestuur-model op een Raad van Toezicht-model. Het bestuur bestond tot 1 juli 2019 uit:
• Tjerk Wagenaar, voorzitter, vanaf 1 september 2015
• Niek Jan van Kesteren, vicevoorzitter, vanaf 16 december 2015
• Han Lindeboom, secretaris, vanaf 16 december 2015
• Kees-Jan Rameau, lid, vanaf 1 juli 2016
• Noortje Schrauwen, lid, vanaf 30 september 2016
• Mudi Allah Rakha, penningmeester, vanaf 24 mei 2017
Zie voor de verantwoordingsverklaring van de Raad van Toezicht en voor zijn
samenstelling: p.[x].
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Directie
De directie bestond eind 2019 uit:
•
Floris van Hest, directeur-bestuurder
(NB: dhr. Van Hest was tot 1 juli 2019 directeur. Met de overgang naar een Raad van
Toezicht-model, per 1 juli 2019, werd hij directeur-bestuurder.)
Nevenfunctie:
Lid Klankbordgroep Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Wetenschappelijke Raad
Omdat Stichting De Noordzee science-based opereert, heeft ze een Wetenschappelijke Raad die haar gevraagd en ongevraagd van advies dient.

Samenstelling Wetenschappelijke Raad
•

Tinka Murk, voorzitter
Functie: Hoogleraar Ecologie van Mariene Dieren, Wageningen University
Voorzitter REEFolution foundation

•

Bas Bolman
Functie: Senior Advisor Marine and Coastal Management Deltares

•

Harm Dotinga
Functie: Senior jurist Vogelbescherming Nederland

•

Peter Herman
Functie: Senior advisor, Deltares
Hoogleraar Ecologische Waterbouwkunde, TU Delft

•

Jan Jaap Poos
Functie: DLO-onderzoeker, Wageningen Marine Research (WMR), Wageningen University

•

Bregje van Wesenbeeck
Functie: Senior researcher/advisor, Deltares

CBF-keurmerk en ANBI-status
De vereisten voor het CBF-keurmerk zijn beoordeeld en op basis hiervan is het
CBF-keurmerk verkregen. Stichting De Noordzee heeft de ANBI-status.
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Organisatieontwikkelingen
In 2019 groeide Stichting De Noordzee financieel verder (zie beneden), waardoor
we wederom in staat waren onze interne organisatie te versterken. We stelden
twee programmaleiders aan, voor de programma’s Schone zee en voor Ruimte
voor natuur/Duurzaam voedsel. Voor De Rijke Noordzee – ons gezamenlijke programma met Natuur & Milieu, waarvoor we dit jaar een bijdrage ontvingen uit
het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij – werd een programmadirecteur aangesteld. Deze wordt aangestuurd door de directeuren van Stichting De
Noordzee en Natuur & Milieu; beide organisaties hebben 50 procent zeggenschap
over het programma.
We installeerden een driekoppig managementteam, met daarin de directeurbestuurder, de programmaleider Schone zee en de projectleider communicatie.
Voor de organisatie van de Boskalis Beach Cleanup Tour handhaafden we het in
2018 vernieuwde organisatiemodel, waarin regioteamleiders meer verantwoordelijkheden dragen op lokaal niveau. Voor het financiële en projectmanagement
van Stichting De Noordzee namen we het softwaresysteem AFAS in gebruik.
Wat de governance betreft stapten we in 2019 over van een Raad van Bestuurmodel op een Raad van Toezicht-model. Deze stap was vooral ingegeven door
de wens meer afstand te creëren tussen de bestuurder/toezichthouder en de
stichting, en om belangenconflicten te voorkomen. Vanuit de Raad van Toezicht
werden een auditcommissie ingesteld (voorzitter: Cis Marring) en een remuneratiecommissie (voorzitter: Kees-Jan Rameau).

Ontwikkelingen financiën
Op financieel gebied was 2019 wederom een goed jaar voor Stichting De Noordzee; we sloten het jaar af met een positief resultaat van € 22.105. Onze reserve
bedroeg op 31 december € 910.964, exclusief bestemmingsreserve. Dit was
binnen onze doelstelling van een reserve tussen de 800.000 en 1 miljoen euro,
waarmee onze vaste kosten, exclusief projectkosten, ongeveer een jaar kunnen
worden gedekt.

De Rijke Noordzee
Een van de mooiste gebeurtenissen van 2019 voor Stichting De Noordzee en
Natuur & Milieu was een toekenning uit het Droomfonds van de Nationale
Postcode Loterij voor ons gezamenlijke programma De Rijke Noordzee. Met
dit project willen we de kansen die windparken bieden voor natuurversterking in zee zo veel mogelijk benutten. De governance van het project is 50-50
verdeeld: beide organisaties hebben evenveel zeggenschap. De financiën
lopen echter voor veruit het grootste deel via de boeken van Natuur & Milieu.

Stichting De Noordzee had in 2019 circa € 1,9 miljoen aan inkomsten; daarvan
ontvingen we €500.000 als vaste beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij.
Natuur & Milieu bleef onverminderd een zeer belangrijke partner, waarmee we
nauw samenwerkten op tal van terreinen, onder andere via het gezamenlijke
programma De Rijke Noordzee. We versterkten onze partnerschappen met ASN
Bank en Boskalis verder en de samenwerking met het Gieskes-Strijbis Fonds was
wederom succesvol. Van verschillende private fondsen was er financiering voor
projecten; nieuw dit jaar was het Prins Bernhard Cultuurfonds. Van het bedrijfsleven waren er met name inkomsten door sponsorbijdragen aan de jaarlijkse
Boskalis Beach Cleanup Tour en was er een vruchtbare samenwerking met TenneT. Daarnaast werkten we in opdracht van het ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat; zo voerden we onder andere de strandafvalmonitoring uit voor Rijks3

waterstaat. Partner-ngo Natuurmonumenten droeg financieel bij aan onze lobbyen coördinatiefunctie en uitvoering van inhoudelijke projecten. De contracten
van Stichting De Noordzee met financiers hebben over het algemeen een looptijd
tussen één en drie jaar.
Hoewel Stichting De Noordzee financieel ook in 2019 sterker is geworden, blijft
financiering de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Door diverse
organisatieveranderingen (zie boven) zijn onze vaste kosten gestegen. Daarom
hebben wij, ondanks de mooie resultaten in 2019, voor 2020 en volgende jaren
nog een belangrijke fondsenwervingsopgave voor de boeg. De coronacrisis zal
het zeker stellen van financiering naar verwachting moeilijker maken. Op het
moment van schijven van dit bestuursverslag ondervinden we dat al.
Stichting De Noordzee streeft voor de verhouding tussen de lasten besteed aan
doelstellingen, beheer en administratie en de totale lasten, en de verhouding
tussen de kosten besteed aan eigen fondsenwerving en de baten uit eigen fondsenwerving, de volgende percentages na:
•
•
•

Besteed aan de doelstellingen ten opzichte van de totale lasten:
tussen de 90% en 100%;
Kosten beheer en administratie ten opzichte van de totale lasten:
maximaal 8%;
Kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving: maximaal 5%.
2019

2018

2017

2016

2015

Percentage besteed aan de doelstelling t.o.v. de totale baten

87,8

64,5

84,2

77,7

84,5

Percentage besteed aan de doelstelling t.o.v. de totale lasten

88,8

89,9

89,7

88,7

84,7

Percentage kosten eigen fondswerving t.o.v. baten uit eigen
fondswerving

4,5

2,7

2,2

2,3

3,9

Percentage kosten beheer en
administratie t.o.v. de totale
lasten

6,7

6,4

8,0

9,3

12,4

•

Percentage besteed aan de doelstellingen t.o.v. de totale baten is in 2019 iets
lager dan het streef percentage door groei staffuncties (fondsenwerver, controller). Het verschil met vorig jaar is te verklaren, doordat 2018 een afwijkend jaar was door de dubbele inkomsten van de Nationale Postcode Loterij
voor het beneficiëntschap.

•

Percentage kosten eigen fondsenwerving ligt hoger dan vorig jaar door in
dienst treden fulltime fondsenwerver.

Beheer van vermogen
De inkomsten van Stichting De Noordzee worden besteed aan de doelstellingen
zoals beschreven in het beleidsplan van de stichting. Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op bankrekeningen bij een beperkt aantal gerenommeerde Nederlandse banken. Het is bewust beleid van de Raad van Toezicht het
vermogen niet te beleggen, maar aan te houden bij gerenommeerde Nederlandse
banken.
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Toekomstperspectief
Nadat we in 2019 met alle ‘Noordzeespelers’ intensief toewerkten naar een
omvattend Noordzeeakkoord – iets waarvoor wij jarenlang pleitten en waarvan
wij de aanjager waren – wordt 2020 hiervoor een beslissend jaar. Het te sluiten
akkoord zal grote gevolgen hebben voor de werkwijze van alle stakeholders op
de Noordzee. Door het vaste periodieke Noordzeeoverleg, waaraan alle sectoren,
de overheid en natuurorganisaties zullen meedoen, worden beslissingen over de
Noordzee voortaan op een meer integrale en overkoepelende manier voorbereid
en genomen. Op deze manier kunnen we adequaat – en in goede harmonie – inspelen op de grote veranderingen die gaande zijn op de Noordzee.
In 2020 zullen we grote stappen zetten in de uitvoering van De Rijke Noordzee,
het in 2019 gestarte gezamenlijke project van Stichting De Noordzee en Natuur &
Milieu. Waar dit project de kansen benut die windparken bieden voor natuurversterking, starten we in 2020 ook een programma dat de risico’s van windparken
voor de natuur verder adresseert, met als doel deze risico’s te vermijden of verminderen. Daarnaast willen we onze programma’s meer richten op de internationale Noordzee, naast alleen het Nederlandse deel. Op het gebied van de visserij
hebben we al een internationale blik en internationale samenwerkingen, en in
2020 gaan we verkennen hoe we deze benadering ook kunnen toepassen op de
thema’s natuurbescherming en energieproductie.
Wat vaststaat is dat Stichting De Noordzee in 2020 maar liefst veertig jaar bestaat. Dit zullen we uitgebreid vieren, met zowel een feestelijk als inhoudelijk
programma, voor onze partners, medewerkers, relaties, vrienden en anderen.
Datum: 30 november.

Gevolgen van Coronacrisis
De Coronacrisis zal impact hebben op Stichting De Noordzee. Aanpassingen in
onze bedrijfsvoering worden doorgevoerd conform de richtlijnen van het kabinet. We verwachten niet dat de continuïteit van Stichting De Noordzee in gevaar
komt. We rekenen nu met een omzetderving door de Coronacrisis van ongeveer
EUR 300,000 ten opzichte van de vastgestelde begroting van 2020. Kostenbesparingen van dezelfde orde grootte worden doorgevoerd zodat de reserve zo veel
mogelijk in stand blijft.

Risicomanagement
In het huidige tijdsgewricht van dynamische maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen is het noodzakelijk mogelijke risico’s voor de continuïteit van
de organisatie in kaart te brengen en waar nodig en mogelijk te minimaliseren.
Stichting De Noordzee maakt hiervan een risicoanalysemodel, waarbij de risico’s
worden ingeschat langs twee wegen: kans en impact. Het oordeel op deze twee
punten leidt al of niet tot een beheersmaatregel. Voor alle grote contracten (van
tenminste 50.000 euro of meer aan inkomsten of risico’s) vragen wij advies van
een ervaren jurist.

Mogelijke risico’s
Stichting de Noordzee onderscheidt drie categorieën van risico’s:
•
•
•

Risico’s ten aanzien van maatschappelijke en politieke positie;
Financiële risico’s;
Risico’s op het gebied van bedrijfsvoering.

Vaststellen
categorieën

Beheersmaatregelen opstellen

Risico’s bepalen

Vaststellen
kans en impact
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Binnen deze drie categorieën zijn enkele van de belangrijkere risico’s met hun beoordeling en beheersmaatregel opgenomen:
Categorie

Risico

Kans

Impact

Beheersmaatregel

Maatschappelijk /
politiek

Verslechteren van
positie in Den Haag

Klein

Middel

Continue lobby in Den Haag en uitvoeren
maatschappelijk relevante projecten. Daarnaast met regelmaat gesprek aangaan met
politiek en stakeholders.

Maatschappelijk /
politiek

Suboptimale samenwerking met collega
organisaties

Klein

Middel

Versterken samenwerkingsverbanden en
maken van heldere afspraken in contracten.

Maatschappelijk /
politiek

Reputatie- of imagoschade

Klein

Groot

Goede afspraken over woordvoering, goede
persvoorlichters en science based werken.

Financieel

Onvoldoende externe
Middel
financiering

Groot

Strakke sturing op acquisitiedoelen en versterken acquisitievaardigheden. Versterken
van de continuïteitsreserve.

Financieel

Aangaan van niet
voorziene verplichtingen in contracten

Middel

Groot

Externe jurist beoordeelt mogelijk risicovolle contracten.

Financieel

Cashflow of liquiditeitsrisico

Middel

Groot

Doorlopende cashflow en liquiditeitsmonitoring.

Bedrijfsvoering

Technische- en
systeemstoringen

Klein

Groot

Opslag en dagelijkse back-up in de Cloud.

Bedrijfsvoering

Ziekte medewerkers
en vertrek sleutelfiguren

Middel

Groot

Aanbieden aantrekkelijk loopbaanbeleid,
mogelijkheden tot doorgroeien, onderhouden goed netwerk externe consultants.

Bedrijfsvoering

Fraude

Klein

Middel

Procedures conform RJ 650 en controle
door accountant.

Middel

Virusscanner, monitoring door externe ICT
organisatie, logische en fysieke toegangsbeveiliging. AVG wetgeving volgen en
toepassen.

Bedrijfsvoering

Cyberrisico’s en
datalekken

Middel

Als het gaat om haar positie bewaakt Stichting De Noordzee haar onafhankelijkheid, reputatie en geloofwaardigheid. Dat geeft ons de vrijheid om ons kritisch op te stellen ten opzichte van beleid en gedrag van
overheden en bedrijven, ook als de onderwerpen gevoelig liggen. Onze reputatie en geloofwaardigheid zijn
gebaseerd op heldere analyses en onderbouwde alternatieven en oplossingen die wij aandragen. Bovendien
zijn wij open, zorgvuldig en transparant in onze handelwijze en berichtgeving. Naast onze procedures voor
risicobeheersing doorleeft Stichting De Noordzee haar kernwaarden intensief. Deze waarden – science-based,
onafhankelijk, samen en oplossingsgericht – sturen ons gedrag en helpen eventuele risico’s beter te controleren. De directeur is op de hoogte van de belangrijkste externe uitingen van de organisatie.

Risico analyse projecten
Zowel inhoudelijk als financieel checken we onze projecten voor de start op realisme, fiscaliteit en debiteurenrisico. Waar nodig nemen we maatregelen om mogelijke risico’s af te dekken. In de loop van een project
zijn adequate informatievoorziening en kwartaalcontrole op resultaat, tijd en geld het adagium. In onze risicoanalyse bepalen we vooraf de ‘risk appetite’: welk risiconiveau zijn we bereid te aanvaarden voordat maatregelen noodzakelijk zijn? Daarbij richten we de risicoanalyse op gebeurtenissen die – als zij zich voordoen
– een negatief effect hebben op het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. In de formulering van
de beheersmaatregelen maken we een onderbouwde keuze voor eventuele ‘risk responses’. Ter dekking van
eventuele onvoorziene risico’s is in 2019 een voorziening risico projecten gevormd ter grootte van € 64.000.
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Communicatiebeleid
De Noordzee is voor veel Nederlanders een onbekend gebied. Veel mensen
komen niet verder dan het strand; wat er achter de branding gebeurt, is niet
bekend. En omdat onbekend onbemind
maakt, is de uitdaging van Stichting De Noordzee om mensen de schoonheid van
de Noordzee te laten zien.
Als inhoudelijk gedreven organisatie communiceren wij met verschillende doelgroepen. Onze communicatie met directe stakeholders gaat o.a. via gesprekken,
rapporten, brieven en e-mails. Onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden worden regelmatig geïnformeerd via de nieuwsbrief (10.000 abonnees eind 2019). Daarnaast communiceren we over onze projecten, publicaties
en andere relevante zaken via de website noordzee.nl en via Facebook (ruim
70.000 volgers), Twitter (10.300 volgers) en Instagram (4.405 volgers). Stichting
De Noordzee werkt samen met de media wanneer dit onze doelen ondersteunt.
De Boskalis Beach Cleanup Tour is ieder jaar onze grootste campagne en wordt
breed uitgezet in de media. Daarnaast laten we van ons horen via opinieartikelen, leveren we informatie en kopij aan journalisten, en treden onze woordvoerders regelmatig op op radio en televisie.

Samenwerking
Samenwerking is voor Stichting De Noordzee van buitengewoon groot belang.
Met een aantal collega-natuurorganisaties hebben we structurele samenwerkingsverbanden; zo bundelen we de krachten voor een gezonde en florerend
Noordzee, en ontvangen we daarnaast in sommige gevallen organisatorische
ondersteuning. Verder hechten we sterk aan samenwerking op specifieke onderwerpen. De hoeveelheid thema’s die spelen op de Noordzee is dermate groot, en
de betrokkenen dermate verschillend, dat het voor ons cruciaal is om op deelgebieden de samenwerking te zoeken. Dat vergroot zowel onze expertise als het
bereik van onze boodschap. De komende jaren versterken we onze inspanningen
om ook meer met niet-natuurorganisaties samen te werken en partnerschappen
te sluiten, onder meer op internationaal niveau.
Stichting De Noordzee heeft zowel nationaal als internationaal een hecht netwerk:
•

•

•
•

Met stichting Natuur & Milieu is er samenwerking op organisatorisch niveau
en op inhoudelijke thema’s, met name in het kader van het project De Rijke
Noordzee.
Stichting De Noordzee werkt in Nederland intensief samen met Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Greenpeace, de Waddenvereniging en
het Wereld Natuur Fonds voor betere bescherming van de Noordzee en de
Noordzeekustzone.
Stichting De Noordzee is actief in de Groene 11, een koepelorganisatie van de
belangrijkste Nederlandse natuur- en milieuorganisaties.
Stichting De Noordzee werkt samen met IVN en de Plastic Soup Foundation
aan schone plasticvrije rivieren.

Naast deze structurele samenwerkingsverbanden werkt Stichting De Noordzee
constructief samen met diverse grote en kleine partijen, zowel andere ngo’s als
overheden, wetenschappers en bedrijven.
•
•
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Stichting De Noordzee is lid van de Europese koepelorganisatie Seas at Risk
en bezet een zetel in de Noordzee RAC.
Stichting De Noordzee is lid van de Clean Shipping Coalition, een coalitie van
ngo’s die zich inzetten voor schone scheepvaart middels beleidsbeïnvloeding
bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

•
•

•

Stichting De Noordzee werkt samen met de Stichting ProSea, die als doel
heeft het bevorderen van bewustwording van zeevarenden.
Ter bevordering van de verduurzaming van de Nederlandse maritieme
sector hebben wij samen met Nederlandse reders, havens en scheepsbouwers het Platform Scheepsemissies opgericht. In 2013 is dit omgedoopt tot
Platform Schone Scheepvaart.
Stichting De Noordzee is een van de oprichters van het NGO Platform on
Shipbreaking, een internationale coalitie van milieu- en mensenrechtenorganisaties die zich inzet voor verantwoorde sloop van schepen.

Personeel en organisatie
Per 31 december 2019 werkten op het kantoor van Stichting De Noordzee 15
betaalde krachten (fte: 12,6), van wie 7 vrouwen en 8 mannen. In 2019 zijn er
6 medewerkers in dienst getreden en 5 medewerkers verlieten de organisatie.
Daarnaast werd er gebruik gemaakt van een tijdelijke oproepkracht voor ondersteunende werkzaamheden.

Vrijwilligers
In 2019 hebben zich 41 vrijwilligers ingezet voor Stichting De Noordzee. De
vrijwilligers werken bij op ons kantoor of het strand ter ondersteuning in onderzoeken en projecten. Vrijwilligers van Stichting De Noordzee zijn verzekerd en
krijgen een vrijwilligersvergoeding. Hun inzet was ook dit jaar weer van onschatbare waarde, en wij bedanken ze van harte.

Flexibele schil
In voorkomende gevallen wordt gewerkt met freelancers/zzp’ers of adviesbureaus, voornamelijk voor tijdelijke (project)functies, ter vervanging en/of als
specifieke competenties nodig zijn die we zelf niet in huis hebben. In 2019 werkten er bijvoorbeeld een aantal consultants voor Stichting De Noordzee. Dit voornamelijk voor specialistische expertise en ondersteunende werkzaamheden.

Bezoldiging directie
De Raad van Toezicht heeft op advies van de remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De
laatste evaluatie was begin 2019.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning
volgt Stichting De Noordzee de ‘Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties’. De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Stichting De
Noordzee vond plaats door de toenmalige Raad van Bestuur. Dit leidde tot een
zogenaamde BSD-score per 2019 van 375 punten met een maximaal jaarinkomen van € 109.162.
Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg voor dhr. van Hest (1 fte): € 102.170. De beloning
bleef binnen de geldende maxima. Het jaarinkomen, de werkgeversbijdrage
SV-lasten en pensioen bleven voor dhr. van Hest, met een totaalbedrag van €
120.406, binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag. De werkgeversbijdrage SV-lasten en pensioen stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging
worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en
lasten.
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Opleidingen
Bij Stichting De Noordzee hoort het streven naar persoonlijke groei tot de kern
van de werkcultuur. Mogelijkheden tot ontwikkeling maken de werkomgeving
interessanter voor medewerkers, iets wat voor een relatief kleine organisatie
extra belangrijk is. Ons beleid is dan ook om alle medewerkers te stimuleren aan
opleidingen deel te nemen: enerzijds om vakkennis op peil te houden, anderzijds om vaardigheden te vergroten. Dit gebeurt zo veel mogelijk in lijn met de
strategie van de organisatie en speerpunten van het lopende jaar. De opleidingen
betreffen zowel individuele als in-company trainingen. Hierbij werken we samen
met erkende opleidingsinstituten.

Competentieontwikkeling en beoordeling
Elke medewerker heeft jaarlijks ten minste twee gesprekken over zijn/haar
resultaten en competentieontwikkeling. Aan het begin van het jaar maken we
per medewerker resultaatafspraken; deze worden rond de zomer geëvalueerd.
We besluiten het jaar met een beoordelingsgesprek; hierin worden de behaalde
resultaten beoordeeld. Tijdens de twee gesprekken besteden we ook aandacht
aan competentieontwikkeling, met twee invalshoeken: competentieontwikkeling
die nodig is voor optimaal functioneren, en door de medewerker gewenste competentieontwikkeling voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Dat laatste – het
stimuleren van persoonlijke groei – is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van Stichting De Noordzee.

Arbeidsvoorwaarden
Stichting De Noordzee maakt gebruik van de arbeidsvoorwaardenregeling van
stichting Natuur & Milieu. De organisatie biedt ruime mogelijkheden om parttime te werken en heeft een goede reiskostenregeling. Stichting De Noordzee
werkt volgens Het Nieuwe Werken en wordt daarin goed door ICT-middelen
ondersteund.

Vertrouwenspersoon
In 2019 heeft Stichting De Noordzee een vertrouwenspersoon aangesteld. Aanleiding was de overgang per 1 juli van een bestuursmodel naar een Raad van
Toezicht-model. De Raad van Toezicht staat op grotere afstand van de dagelijkse
gang van zaken in de organisatie dan het bestuur deed, terwijl de directeur-bestuurder juist meer beslissingsbevoegdheid krijgt. Het is daarom van belang dat,
wanneer er een conflict ontstaat of ongewenst gedrag wordt vertoond waarbij de
directeur betrokken is, er voor medewerkers een duidelijke route is naar de Raad
van Toezicht. De vertrouwenspersoon is daarom een van de leden van de Raad
van Toezicht. Per 1 juli 2019 was dat Noortje Schrauwen.

Codes en richtlijnen
Stichting De Noordzee legt door middel van een jaarverslag verantwoording af
aan donateurs en de maatschappij over de besteding van de inkomsten. Eenduidige regels maken het geheel transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten. Stichting De Noordzee
hanteert de volgende codes, regels en richtlijnen:
•
•

•
•
•
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SBF-code voor Goed Bestuur;
Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de
Raad voor de jaarverslaggeving) en aanbeveling Toepassing Richtlijn 650
‘kostentoerekening beheer en administratie’;
Erkenningsregeling Goede Doelen;
Regeling beloning directeuren van goede doelen;
Richtlijn Financieel Beheer goede doelen.

De Rijke Noordzee
Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee krijgen
voor het gezamenlijke
project De Rijke Noordzee 8,5 miljoen euro uit
het Droomfonds van de
Nationale Postcode Loterij. Met deze bijdrage geven we de biodiversiteit
in de Noordzee een impuls en creëren we een
keerpunt voor onderwaternatuur in windparken
op de Noordzee. Samen
met de wind -en watersector starten we op vijf
locaties in Nederlandse
windparken natuurversterkingsprojecten door
levende riffen aan te
leggen met onder meer
oesters. Dit project loopt
in ieder geval tot 2025.

Monitoring en evaluatie
Stichting De Noordzee stelt een driejarig beleidsplan op. Vanuit dit beleidsplan worden de jaarlijkse managementplannen per programma, de doelen en activiteiten beschreven. Verder worden de resultaten (en
doelen) per kwartaal besproken met het bestuur van de stichting. Het huidige driejarig beleidsplan eindigt
in 2021.
Intern wordt een tweewekelijks werkoverleg gehouden tussen de directie en programmaleiders (individueel). Wekelijks vindt een stafoverleg plaats met het gehele team. Hier wordt op hoofdlijnen de voortgang
van de projecten besproken en worden eventuele acties uitgezet. Het managementteam overlegt minimaal
tweewekelijks en de Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Ieder kwartaal worden
teamsessies gehouden over resultaten en de voortgang van projecten. Eén keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd met het bestuur en de Wetenschappelijke Raad om de strategie te evalueren en om
nieuwe strategie en beleid te bepalen.
Utrecht, 25 mei 2020
Directeur-bestuurder Stichting De Noordzee
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Financiën
Balans per 31 december 2019
Activa

31-12-2019

31-12-2018

31.225

15.064

Vorderingen en overlopende activa

909.899

935.768

Liquide middelen

407.818

681.841

1.317.717

1.617.609

1.348.942

1.632.673

31-12-2019

31-12-2018

910.964

905.020

31.226

15.064

942.189

920.084

Overige voorzieningen

64.000

40.000

Kortlopende schulden

342.752

672.589

1.348.942

1.632.673

Materiële vaste activa

Totaal

Passiva
Eigen vermogen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Totaal

Staat van baten en lasten over 2019
Begroting
2019

Uitkomst
2019

Uitkomst
2018

17.500

26.821

24.953

Baten van bedrijven

370.000

284.399

290.835

Baten van loterijorganisaties

699.000

708.713

1.147.919

Baten van subsidies van overheden

150.000

94.786

98.558

Baten
Baten van particulieren

Baten van verbonden organisaties
Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor
de levering van diensten
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Som der baten

17.859
865.000

788.695

502.188

2.101.500

1.903.414

2.082.312

95.000

19.956

24.595

2.196.500

1.923.370

2.106.907

Lasten
Besteed aan doelstellingen

Beschermde natuurgebieden

206.880

229.556

400.257

312.299

156.691

178.421

924.483

639.673

1.977.703

1.688.312

1.359.949

78.019

85.675

55.815

78.019

85.675

55.815

140.778

127.277

96.698

2.196.500

1.901.265

1.512.463

22.105

594.444

5.944

589.893

16.161

4.551

22.105

594.444

Natuurvriendelijke energie
Duurzame visserij

1.977.703

Schone zee

Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Som der lasten
Saldo van baten en lasten

Resultaatbestemming:
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
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Accountantsverklaring
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Verantwoordingsverklaring
Raad van Toezicht
In juli 2019 is Stichting De Noordzee overgegaan van een Raad van Bestuurmodel op een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht van Stichting De
Noordzee houdt integraal toezicht op het beleid van – en de algemene gang van
zaken in – de organisatie. De raad staat gevraagd en ongevraagd de directeur
met advies terzijde. Taken en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de
statuten en het Reglement Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht van Stichting De Noordzee bestaat uit zes personen, en is
samengesteld aan de hand van een profielschets. Deze is gebaseerd op de aard
en werkzaamheden van de organisatie en de gewenste deskundigheid, ervaring
en onafhankelijkheid van de leden. Een communicatieadviseur is aan de RvT
toegevoegd. De huidige leden van de raad komen uit de sfeer van het bedrijfsleven, de financiële en advieswereld, de rijksoverheid en maatschappelijke
ondernemingen en organisaties, 2 dames en 4 heren en verschillen in leeftijd.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële beloning. De raad
houdt in een jaarlijkse evaluatie de uitoefening van zijn toezichthoudende rol
tegen het licht en bekijkt elk jaar of haar samenstelling nog steeds adequaat is
in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie. Vanuit de Raad van Toezicht
zijn een auditcommissie ingesteld (voorzitter: Cis Marring. Han Lindeboom lid)
en een remuneratiecommissie (voorzitter: Kees-Jan Rameau, Tjerk Wagenaar
lid.). Op 1 juli is Mudi Allah Rakha na 2 jaar teruggetreden als bestuurslid. We
danken hem voor de unieke bijdrage die hij geleverd heeft vanuit zijn ervaring
als adjunct-directeur van stichting de Noordzee en vanuit zijn ruime pragmatische financiële deskundigheid en verbinder tussen de stichting en stichting
Natuur &Milieu.

Verslag van de Raad van Toezicht
Het bestuur is voor 1 juli twee keer fysiek bijeengekomen en heeft één keer
telefonisch vergaderd. De directeur is in februari beoordeeld, de financiële commissie is een paar maal bijeengeweest en het bestuur heeft haar functioneren
geëvalueerd. De Raad van Toezicht van Stichting De Noordzee verving per 1 juli
2019 het bestuur (zie voor de samenstelling van het bestuur: p. 1-2). De Raad
kwam in 2019 één keer plenair bijeen en hield één telefonische vergadering. De
auditcommissie kwam één keer bijeen; de remuneratiecommissie kwam niet
bijeen. Tevens is er overleg geweest tussen een lid van RvT en een delegatie
van de medewerkers. Een evaluatie van haar functioneren heeft niet plaatsgevonden. Veel leden hebben gevraagd individueel de directeur ter zijde gestaan.
Maandelijks hield de directeur de RvT op de hoogte van wel en wee van de
stichting, zowel schriftelijk als telefonisch.
Op de agenda van het bestuur en de Raad van Toezicht stonden dit jaar onder
andere:
•
Jaarrekening en bestuursverslag 2018, voortgang 2019 en begroting en
jaarplan 2020;
•
Begeleiden van het Noordzeeakkoord
•
Verkennen samenwerking met Oceana
•
Overgang Bestuur naar Raad van Toezicht;
•
Voortgang projecten, met name de Rijke Noordzee.
De RvT is de directeur en de medewerkers veel dank verschuldigd voor de wijze
waarop zij, zeer gepassioneerd en professioneel, invulling aan de missie van de
stichting hebben gegeven.
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Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond vanaf 1 juli 2019 uit:
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•

Tjerk Wagenaar, voorzitter, lid remuneratiecommissie
Functie: Board member Cordaid
Nevenfuncties:
Lid Raad van Advies ASN Bank
Voorzitter Strategische Adviesraad TNO – circulair/environment
Jurylid Koning Willem I-prijs

•

Niek Jan van Kesteren, vicevoorzitter
Functie: Vicevoorzitter Eerste Kamerfractie CDA
Nevenfuncties:
Voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en
Klimaat/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Bestuurslid Nederland Onderneemt Maatschappelijk!
Voorzitter Economic Board Noord-Nederland (opvolger van Noordelijke Innovation
Board)
Lid Raad van Commissarissen van de KNVB Betaald Voetbal
Adviseur PP Groep
Voorzitter Greenport Holland
Voorzitter Raad van Advies Meines en Holla
Voorzitter “De normaalste zaak”
Lid Raad van Toezicht Zorggroep Katwijk
Ere-voorzitter FC Rijnvogels
Adviseur adviseur Calder Holding
Lid Advisory Board Leidse Onderwijsinstellingen
Bestuurslid Spaarbankfonds Katwijk

•

Cis Marring, voorzitter auditcommissie
Functie: Chief Financial Officer, TNO Raad van Bestuur
Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis
Bestuurslid Stichting Pensioenfonds TNO
Commissaris en voorzitter Auditcommissie Novec B.V.
Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Financial Executives

•

Kees-Jan Rameau, voorzitter remuneratiecommissie
Functie: Lid Raad van Bestuur Eneco
Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen Vitens
Lid Raad van Commissarissen Lichtblick (Holding AG)
Lid bestuur Groen Gas Nederland
Lid bestuur Energie-Nederland
Lid bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Lid Raad van Advies Energy MBA Nyenrode

•

Han Lindeboom, lid auditcommissie
Functie: Directeur Han’s Adviesbureau Mariene Ecologie (HAME)
Nevenfuncties:
Lid Stuurgroep Caribbean Netherlands Science Institute on St Eustatius
Lid Commissie voor Milieueffectrapportage
Penningmeester Bestuur windpark consortium we@sea
Lid KNAW Klankbordcommissie Noordzeeoverleg
Lid steunfractie D66 Texel
Lid D66 werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit
Voorzitter Bestuur Stichting Future Coral Reefs

•

Noortje Schrauwen, lid en vertrouwenspersoon
Functie: Sociaal entrepreneur, oprichter Het Circulaire Strand
Nevenfunctie:
Lid Bestuur (secretaris) Plastic Free Sea Foundation

Speciaal adviseur Raad van Toezicht
•

Marck Feller
Functie: Algemeen directeur/partner We Are Live en Level V, Amsterdam
Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Good Fish Foundation
Vicevoorzitter stichting Toon Beeld Lokale Omroep Amsterdam (C-Amsterdam)
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Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur-en milieuorganisatie en is dé organisatie
als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. Wij richten ons op vier
doelen: Beschermde natuur, Schone zee, Duurzaam voedsel en Natuurvriendelijke energie.
Samen met anderen werken wij aan het oplossen van de grootste milieu-uitdagingen op de
Noordzee.

Samen voor een gezonde zee
Stichting De Noordzee
(North Sea Foundation)
Arthur van Schendelstraat 600

3511 MJ Utrecht
Nederland
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