54 vrijwilligers
± 6000 uur

totale omzet: € 386.714,-

10%

20%

CONTACT
MOMENTEN
TOTAAL: 14.495

41%

BEREIK

2,8 fte

21%

basisonderwijs Leusden
basisonderwijs overig
kinderopvang

volwassenen
particulieren
basisonderwijs - kinderopvang - particulieren

PROJECTEN
24

opruim- en
bewustwordingsacties

33

mensen ruimen
structureel zwerfafval
in hun buurt.

13

procent van de
deelnemers aan de
Hessenweg gaat
afkoppelen

ontwikkeling lesmateriaal
landelijke ‘Week van het
vlees’

START PILOT
BUITENSCHOOL
buitenruimte als
leslokaal: bewegen en
leren in de Struintuin

DUUR
ZAAM
DOEN
DAGEN
OK TO
BER

activiteiten
13 april: 10 jarig bestaan
Struintuin
Struintuin 160 keer ingezet
voor o.a.: lessen, spelen,
ontspannen, cursussen,
inspiratie, verjaardagen

ouderen in woonzorgcentra

AME
DUURZ
HUIZEN
ROUTE
NOVEM

BER

jonge ooievaars
uitgevlogen

ruim 500 uur onderhoud
gedurende 3 dagen per week

bijzondere vondst:
rupsen koninginnenpage

NIEUW!
aanleg moestuinbakken
75 leerlingen moestuinieren met
school

3

L okaal bewustzijn & buiten bewegen
A fval & grondstoﬀen
G roen & biodiversiteit
V oedselbewustzijn & gezondheid

www.degroenebelevenis.nl

• spelen in de Struintuin
• groene agenda
• verjaardagsfeestjes

aanleg & onderhoud

groei & bloei

limaatadaptatie & water

meest bekeken pagina’s

Eetbaar Groen
werkgroep opgestart

5 open huizen
55 deelnemers
20 voorbeeldwoningen

5 activiteiten
met partners
150 bezoekers

K

8.200 unieke bezoekers

15 bijeenkomsten en
8 vlinderpakketten voor

Stakeholder bij Regionale
Energie Strategie RES
dialoogtafels

E nergie transitie

COMMUNICATIE

NATUUR OVER DE DREMPEL

12 fondsaanvragen waarvoor
€ 5.139,70 werd uitgekeerd
16 initiatieven ondersteund

38%

organisatie en coördinatie
bij opzet energiecampagne
energiegidsen actief

REGENWATER IN DE TUIN

68

FONDS DUURZAME INITIATIEVEN

ten opzichte van de totale
jaaromzet:

kinderopvang - particulieren

PARTICIPATIE
ORGANISATIE

INKOMSTEN PROJECTEN

OPGERUIMD LEUSDEN

STRUIN
TUIN

DE GROENE BELEVENIS IN CIJFERS

ONZE THEMA’S

7%

IN CONTACT

ORGANISATIE

terugblik 2019

6 medewerkers

1.278 Facebook fans

totaal 209 berichten.
Topper: Spelen met bellenblaas: 3.8k

384 volgers op Twitter
1.502 nieuwsbrief
abonnees
11 nieuwsbrieven voor verschillende
doelgroepen

EDUCATIE
23
87
98

GEBRUIK
PRODUCTEN

les: Bezoek aan de milieustraat
leskist: Zwerfafval, weg ermee!

Nieuw

VRIJETIJDSBESTEDING
39
15

groene verjaardagsfeestjes
groene groepsactiviteiten

KL ANT

tevredenheid

totaal: 911 bezoekers

121

lessen
leskisten
techniekdozen
materiaalzendingen
bereik: 4.531 leerlingen

TOP 3
•
•
•

meest populaire producten

les: Jonge dieren
techniek: Drijven en zinken
les: Knotten

9

11x
6x

spelen in de tuin
peuters in het groen

topper: de 50ste verjaardag van Rupsje
Nooitgenoeg in samenwerking met
Bibliotheek Leusden op 17 juli: 516 bezoekers

11x

pagina
Groen & Duurzaam

in de Leusderkrant

89 en evenementen
activiteiten

984
kinderen bezoeken
de Struintuin
met BSO of KDV

gecommuniceerd via de Groene Agenda

