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1. Bestuursverslag
Algemene informatie
De Vereniging voor Lokale Natuur- en Milieucommunicatie (verkorte naam GDO: vereniging Gemeenten
voor Duurzame Ontwikkeling) is opgericht 27 februari 2008 in Dordrecht. Statutaire standplaats is
Dordrecht.
Samenstelling bestuur (2020):
• Voorzitter
Jacqueline van Dongen te Dordrecht
• Penningmeester vacature
• Bestuursleden Olle Mennema te Den Haag, Arjanne Lagendijk te Haarlemmermeer en Harmtine de
Lange te Breda
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
In 2018 heeft ook de wijziging van de statuten zijn beslag gekregen. Hierdoor is het mogelijk dat
waterschappen lid kunnen worden alsmede NME centra die in stand gehouden worden door een private
rechtspersoon. Deze leden hebben ook recht op een bestuurszetel. In 2019 heeft dit tot een verandering
van de bestuurssamenstelling geleid met het aantreden van Paul Kokkeler, voorzitter bestuur van
Utrecht Natuurlijk. Begin 2020 heeft hij om persoonlijke redenen het bestuurslidmaatschap neergelegd.
De algemene ledenvergadering is in 2020 eenmaal digitaal bijeen geweest. Op 5 november heeft de ALV
de jaarrekening 2019 en bestuursmutaties goedgekeurd. Tevens zijn de begroting 2021 en de hoogte
contributie 2021 vastgesteld.
Personele bezetting:
GDO huurt ZZP’ers in die als moderatoren de organisatorische spil vormen met een professioneel
administratiekantoor (Verstegen Accountants te Dordrecht) als backbone. De middelen worden 100%
door het administratiekantoor beheerd in termen van control.
Bestuurlijk moderator: Henk Nijhof te Hengelo
Moderator NME diensten: René Munsters te Elst (Utr.)
Communicatie/bureau: Conny Taheij te Dordrecht

De doelstelling
De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van duurzame ontwikkeling op het
gebied van natuur en milieu en het werken aan een duurzame samenleving door aansturing,
ontwikkeling en verbetering van lokale diensten van Natuur- en Milieueducatie. Alsmede het
bevorderen van samenwerking tussen de NME-diensten en partners als ministeries,
provincies, waterschappen en bedrijven, het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk
van NME-diensten en verlenen van ondersteuning van NME-diensten om hun ontwikkeling te
bevorderen. Voor GDO is het essentieel dat verbinding wordt gezocht met burgers om voor
hen een stevige rol in de ontwikkeling van lokale duurzaamheid mogelijk te maken.

Financiële informatie
Het aantal leden is het afgelopen jaar toegenomen met 4. Er is ook in 2020 sprake van een lichte groei in
de contributie-inkomsten (een kleine € 4.000) door de contributie met een inflatiecorrectie te verhogen
en door een stevig debiteurenbeheer. Het bleek dat vooral door mutaties onder contactambtenaren
onze facturen niet meer op de juiste bureaus terecht kwamen.
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Sinds 2018 hebben we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met RVO (Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland) en leveren we een bijdrage aan het Rijksprogramma Duurzaam Door en
nemen de beide moderatoren deel aan het Verbreed Programma Team. Aan de Stuurgroep heeft GDO
een actieve bijdrage geleverd met Jacqueline van Dongen (bestuurslid van GDO en wethouder van
Zwijndrecht) en Stefan Brandligt, wethouder van Delft. De samenwerking met DuurzaamDoor (RVO)
heeft meer financiële stabiliteit gebracht door het driejarige contract voor de basisfinanciering, de extra
impuls voor de leerkringen en de bijdrage voor het kennisplatform Stadslandbouw Nederland. Dit
contract loopt tot eind 2020.
Begin 2021 zijn we in overleg getreden met DuurzaamDoor / RVO over een nieuwe vierjarige
samenwerkingsovereenkomst. Zodra dit is gerealiseerd zal ook een extra moderator Duurzaam
Onderwijs aangesteld worden.
Rijk Zwaan heeft in 2020 GDO wederom ingeschakeld om onder de basisscholen en kinderopvang 3000
zaadpakketten voor de moestuin te verspreiden. In het kader van de KRO/NCRV campagne Bee Friendly
hebben we de NDE-centra ingeschakeld om bij-vriendelijke zadenmengsels uit te delen aan inwoners.
Voor Rijkswaterstaat hebben we een tweetal projecten uitgevoerd rondom Afvalvrije scholen.
Daarnaast hebben we Platform Stadslandbouw gefaciliteerd en de Dag van de Stadslandbouw
georganiseerd. Op verzoek van DuurzaamDoor hebben we bijgedragen aan de ontwikkeling van een
pagina met duurzame lesmaterialen op Wikiwijs.
De belangrijkste activiteiten zijn in een separaat jaarverslag opgenomen (www.vereninggdo.nl).
Dankzij al deze mooie activiteiten hebben we een positief saldo van ruim € 26.000 behaald, zodat het
eigen vermogen weer zwarte cijfers geeft. De komende jaren willen we gaan werken aan een
weerstandsvermogen, zodat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft.
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2.1 Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

€

31-12-2020

€

€

31-12-2019

€

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overlopende activa

9.287
7.025

19.840
20.225
16.312

40.065

Liquide middelen

40.537

38.999

Totaal activazijde

56.849

79.064

17.160

-9.660

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passivazijde

12.782

6.527

17
26.890

2.474
79.723
39.689

88.724

56.849

79.064
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020
€

2020

Baten
Contributies
Subsidie RVO
Projectbijdragen

Lasten
Projectkosten
Ondersteuning
Publiciteit en communicatie
Algemene kosten

€

€

2019

€

51.050
70.248
84.830

47.200
70.248
84.252

206.128

201.700

74.457
96.241
2.505
6.105

61.516
115.181
30.406
15.005

Totaal van som der kosten

179.308

222.108

Totaal van netto resultaat

26.820

-20.408
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling is feitelijk en statutair gevestigd op Postbus 375,
3300 AJ te Dordrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24431522.
Algemene toelichting
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Grondslagen
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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2.4 Toelichting op de balans
Vlottende activa
Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

31-12-2020
€

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Liquide middelen
BNG Bank, rekening-courant

31-12-2019
€

18.190
-8.903

30.440
-10.600

9.287

19.840

7.025

20.225

40.537

38.999

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.
Eigen vermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Overige reserve

€
-9.660

Stand per 1 januari 2020
Uit resultaatverdeling

26.820

Stand per 31 december 2020

17.160

Opgave van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies
In de statuten van de vereniging is geen bepaling opgenomen omtrent de resultaatverdeling.
Het resultaat ten bedrage van € 26.820 (positief) wordt toegevoegd aan de overige reserves.
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Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitgefactureerde bedragen
Nog te betalen kosten ondersteuning
Nog te betalen projectkosten

31-12-2020
€

31-12-2019
€

12.782

6.527

17

2.474

11.150
11.395
4.345

70.748
5.880
3.095

26.890

79.723
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€

Baten

Contributies
Subsidie RVO
Projectbijdragen

Projectkosten
Projectkosten

Ondersteuning

Inhuur moderatoren
Administratiekosten
Bestuurskosten

Publiciteit en communicatie

Nieuwsbrief
Congressen
Bijeenkomsten
Kosten website

2019
€

51.050
70.248
84.830

47.200
70.248
84.252

206.128

201.700

74.457

61.516

92.840
2.695
706

102.438
10.495
2.248

96.241

115.181

713
1.792

23.121
375
2.561
4.349

2.505

30.406

7.500
-1.697
302

5.500
8.435
1.070

6.105

15.005

Onder Nieuwsbrief werden in 2019 nog kosten voor inhuur van een
moderator geboekt. Deze worden sinds 2020 opgenomen onder
Ondersteuning.

Algemene kosten

Accountants- en advieskosten
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Diversen
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Dordrecht, 18 juni 2021
Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling

J.E.T.M. van Dongen
Voorzitter

O. Mennema
Secretaris
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3. Overige gegevens
3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling te Dordrecht
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling
per 31 december 2020 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland
geldende Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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B. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag andere
informatie, die bestaat uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de vereniging;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen
is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
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- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Dordrecht, 18 juni 2021
Verstegen accountants en adviseurs

was getekend,
D. Vermaas RA MGA
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