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Introductie
De Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (hierna vermeld als JNM), voor externen beter
bekend als JNM - Jongeren in de Natuur, is een landelijk actieve natuurvereniging voor en
door jongeren van 11 tot 25 jaar. De JNM dateert terug tot 1946, toen de ‘Christelijke
Jeugdbond voor Natuurvrienden’ werd opgericht. Sindsdien zijn er enkele naamswijzigingen
geweest en sinds 1988 is de JNM bekend onder haar huidige naam.
Doelstelling
De JNM heeft als hoofddoel om kennis en enthousiasme voor natuur en biodiversiteit te
verspreiden onder jongeren in Nederland. Hiertoe organiseren de leden van de JNM kampen
en excursies voor jongeren. Het organiseren van activiteiten en het besturen van de
vereniging wordt volledig gedaan door de leden zelf. Jonge leden zijn betrokken bij de
organisatie, waardoor leden al snel bestuurlijke ervaring opdoen en de vereniging een brede
organisatiestructuur heeft. Daarnaast zet de JNM zich in voor het creëren van bewustzijn ten
aanzien van de totale leefomgeving.
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VISIE
De JNM neemt twee unieke posities in de maatschappij in. Ten eerste brengt onze vereniging
jonge mensen op een zo toegankelijk mogelijke wijze in aanraking met de natuur: een
maatschappelijke functie die tegenwoordig belangrijker is dan ooit, omdat jongeren steeds
minder buiten komen. In de natuur zijn heeft een rustgevend en verbindend effect, wat
steeds vaker erkend wordt. Ten tweede is de vereniging altijd een van de belangrijkste
Nederlandse kweekvijvers voor natuurgerelateerde kennis geweest. Onderzoek naar
ecologie, duurzaamheid en biodiversiteit kan niet gedaan worden zonder een brede
natuurgerelateerde kennis. De JNM biedt jongeren de kans een brede kennis van de
Nederlandse biodiversiteit op te bouwen en te oefenen in ecologische onderzoeksmethoden,
en legt daarmee de basis voor ecologisch onderzoek in de toekomst.
Om onze doelgroep zo goed mogelijk te kunnen bereiken maken we gebruik van analoge en
digitale media en werken we samen met relevante externe organisaties.

2.

Algemeen beleidsplan

JNM – Jongeren in de Natuur

2018

BELEIDSPLAN
Biologische kennis overdragen
De JNM heeft als belangrijkste doel kennis over natuur en biodiversiteit te verspreiden. Dit
doet de JNM onder haar eigen leden, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld op activiteiten van
gerelateerde organisaties en via sociale media. Kennis wordt gedragen door verschillende
werkgroepen die activiteiten gericht op biodiversiteit en natuur verzorgen en zo kennis
verspreiden en genereren. De JNM werkt zoveel mogelijk samen met onafhankelijke
organisaties. Voor elke soortgroep heeft de JNM een eigen werkgroep (bijv. de
insectenwerkgroep en vogelwerkgroep).
Onze activiteiten bestaan uit excursies waarbij we gezamenlijk de natuur in gaan. Tijdens de
excursies delen ervaren leden hun kennis over de natuur met de excursiedeelnemers.
Regelmatig worden meerdaagse activiteiten georganiseerd met meerdere excursies waarbij
we gezamenlijk overnachten. Onze activiteiten zijn vaak gericht op een specifieke soortgroep
of een natuurgebied binnen Nederland. Om onze jongste doelgroep bij de natuur te
betrekken, organiseren we jaarlijks een aantal activiteiten specifiek voor 11- tot 14-jarigen.
Ledenbinding
Noodzakelijk voor het uitvoeren van het beleid van de vereniging door vrijwilligers is het
behoud van enthousiasme onder onze leden. Dit doen we onder andere door het uitbrengen
van de ‘Trias’, een periodieke uitgave met daarin interessante artikelen over natuurgerichte
onderwerpen. Ook worden hierin de binnen de vereniging actuele ontwikkelingen
besproken. De Trias wordt ook naar donateurs en externe organisaties verzonden.
We bieden leden kansen om zelf activiteiten te organiseren en ervaring op te doen met delen
van hun passie voor natuur. Op deze manier voelen leden zich sneller betrokken bij de
vereniging omdat ze zelf deel gaan uitmaken van de organisatie.
Ledenwerving en naamsbekendheid
De komende jaren zal, zeker onder jongeren, sociale media steeds belangrijker worden. De
JNM maakt in toenemende mate gebruik van sociale media om jongeren te bereiken. Ook
staan er regelmatig leden op markten en festivals met een kraam om mensen te
enthousiasmeren voor de natuur en om de naamsbekendheid te vergroten. Door
samenwerking met externe organisaties vergroot de JNM haar bereik.
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FINANCIEEL
Beloningen
De leden noch het bestuur krijgen een beloning voor de gemaakte uren voor de vereniging.
Het organiseren van de activiteiten en het draaiende houden van de vereniging gebeurt
volledig op vrijwillige basis.
Inkomstenwerving
Voor inkomsten is de JNM afhankelijk van de contributie die leden betalen. Er zijn
verschillende lidmaatschappen: een volledig lidmaatschap van (€42,50) per jaar, een
introductie-lidmaatschap (€12,50 per jaar) en een combinatie lidmaatschap (€10 per jaar).
Voor de laatste optie moet het lid in kwestie ook een volledig lidmaatschap hebben bij de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Daarnaast heeft de JNM donateurs en krijgt de
JNM een jaarlijkse subsidie van Natuurmonumenten (€10 per lid). Ten slotte maakt de
vereniging incidenteel gebruik van subsidie- en fondsaanvragen voor specifieke projecten en
activiteiten die buiten de standaardbegroting omgaan.
Om de activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken zijn onze excursies gratis en onze
meerdaagse activiteiten zo goedkoop mogelijk. Voor meerdaagse activiteiten betaalt de
deelnemer enkel voor het noodzakelijke (eten, overnachting, vervoer van materiaal). De JNM
is een non-profit organisatie, dus de activiteiten hebben geen winstoogmerk.
Donateurs
De donateurs van de JNM worden bij de vereniging betrokken door ze jaarlijks de periodieke
uitgave ‘Trias’ toe te sturen. Ook zijn ze welkom op de laatste avond van de jaarvergadering.
Beheer vermogen instelling
Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door een penningmeester, welke vier keer in
het jaar wordt gecontroleerd door een kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie
bestaat uit minimaal twee personen; dit kunnen zowel oud-leden zijn als leden, zolang deze
geen lid zijn van het Dagelijks Bestuur. De penningmeester voert zijn of haar taken uit op
basis van een begroting die jaarlijks wordt goedgekeurd door de Algemene
Ledenvergadering.
Besteding
De jaarlijkse bestedingen worden vastgelegd in een begroting die wordt goedgekeurd door
de Algemene Ledenvergadering. De begrotingen en afrekeningen van boekjaren 2015 tot en
met 2017 zijn op onze website te vinden. De begroting van boekjaar 2018 is ook op onze
website te vinden.
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