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Factsheet 2022: Deze factsheet geeft feitelijke informatie weer over de stichting en is ook bedoeld als 
publicatie zoals bedoeld in de wet ANBI.  
 

Stichting Natuureducatie en Informatie Veluwe 
 
Algemene gegevens Stichting Natuureducatie en informatie Veluwe 

Adres:    Plesmanlaan 2, 8072 PT Nunspeet 

Telefoonnummer:  0341-217011 (bezoekerscentrum) 

Website:  https://www.bezoekerscentrumnunspeet.nl/sniv 

Email:   sniv@bezoekerscentrumnunspeet.nl 

KvK nummer:  41035762  

SBI-code:  91021-Musea 

ANBI / RSIN:  800471404 

Bestuur:  J. Storm (voorzitter), H. Borsboom (secretaris), H.J.A. Borsboom 

(penningmeester) 

Bankrelatie:  Rabobank: NL18RABO0387523170 

 
Beloningsbeleid:   
Statutaire bestuur:   Geen beloning 
Beleidsbepaler (lees bestuur):  Geen beloning 
Personeel:    Niet aanwezig, dus geen beloning 
Directie:    Niet aanwezig, dus geen beloning 
 
Omschrijving stichting 
Al jaren genieten inwoners en toeristen van Nunspeet van Bezoekerscentrum Nunspeet-Veluwe nabij 
het Veluwetransferium. De expositie in het centrum laat de bezoekers de prachtige Veluwe zien. Het 
geheel heeft een educatief en informatief karakter. Jong en oud leren het gebied beter te kennen 
door informatie in de expositie en door interactieve spellen. 
 
Het beheer van deze educatieve expositie is sinds 1 januari 2016 in handen van Stichting 
Natuureducatie en Informatie Veluwe, een non-profitorganisatie, met hart voor de natuur. 
 
Doelstelling en missie 
De hoofddoelstelling van de stichting is het bevorderen van de kennis van de flora en fauna alsmede 
van grond- en waterbeheersing binnen de provincie Gelderland en alsdan specifiek dat gedeelte met 
de naam ‘Veluwe’ alsmede het heden en verleden van dit gebied met haar cultuur in het algemeen.  
Om de doelstelling te bereiken volgen zij de volgende missie: Mensen een concrete beleving laten 
ervaren op het gebied van natuur en cultuur van de Veluwe, zodat mensen dit positief laten 
meewegen in de keuzes welke zij in hun leven maken.  
 
Om deze missie te volbrengen wordt voor diverse doelgroepen een strategie uitgevoerd. Als 
voorbeeld zijn er diverse themapaden voor kinderen, vernieuwd en onderhoud de stichting een 
uitgebreide permanente natuurexpositie binnen Bezoekerscentrum Nunspeet en faciliteert men 
andere natuurorganisaties, zoals Staatsbosbeheer.  
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Hoofdlijnen actueel beleidsplan 
- Voor de komende jaren zijn de volgende concrete plannen geformuleerd: 
- Versterken van het informatieve en educatieve karakter van de expositie in het 

bezoekerscentrum; 
- Ondersteunen en verzorgen van natuur– en cultuureducatie voor de basisscholen in de regio; 
- Ondersteunen en verzorgen van natuur- en cultuuractiviteiten voor de kinderopvang in de 

regio; 
- Het ondersteunen van vrijwilligers organisaties op gebied van cultureel erfgoed, natuur en 

duurzaamheid; 
- Het ontwikkelen en uitvoeren van natuur- en cultuuractiviteiten voor bezoekers van de 

Veluwe. 
 
Partijen binnen Bezoekerscentrum Nunspeet 
Het bezoekerscentrum biedt momenteel onderdak aan 3 organisaties. Te weten Outdoor Centrum 
Nunspeet, Staatsbosbeheer en Stichting Natuureducatie en Informatie Veluwe. Er is sprake van een 
nauwe samenwerking tussen deze partijen. Waarbij iedere partij op geheel eigen wijze bijdraagt aan 
een sterk centrum. Echter is er voor het openhouden van het bezoekerscentrum Nunspeet geen 
subsidie beschikbaar gesteld vanuit welke (semi)overheidsorganisatie dan ook. Dus Staatsbosbeheer, 
provincie en gemeente ondersteunen het centrum niet financieel. De stichting is binnen het 
Bezoekerscentrum verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden zoals beschreven in het beleidsplan.  
 
Beknopt verslag stichtingsactiviteiten 2021 

1. Door de Coronapandemie zijn er in 2021 geen nieuwe acties opgestart en heeft het bestuur 
de activiteiten gericht op het hoogstnoodzakelijke.  

2. Het visiedocument is nader uitgewerkt, zodat alle stakeholders de koers van de stichting 
kunnen inzien en hiernaar kunnen handelen. 

3. Het pand van Staatsbosbeheer is verkocht aan een commercieel bedrijf. Er zijn nieuwe 
afspraken over ruimtegebruik, energiegebruik, samenwerking, huur, etc. opgesteld. Deze 
dienen in 2022 geëffectueerd te worden.  

4. Er is een wisselexpositie in bruikleen genomen, onderdeel van 6 exposities, welke (tegen een 
vergoeding) ook elders door de stichting uitgeleend kan worden.  

5. Door de intrede van de wolf in Nederland en vooral op de Veluwe is er in de expositie 
aandacht aan de wolf geschonken door een uitgebreide huurexpositie. De expositie is begin 
2021 beëindigd en er is permanente aandacht gekomen voor de wolf door het plaatsen van 
een opgezette wolf met informatie in het Bezoekerscentrum. 

 
Kengetallen activiteiten Bezoekerscentrum Nunspeet 2021 

• Bezoekersaantallen bezoekerscentrum en nabijgelegen bos: 50.000 (deels telling, deels 
schatting) 

• Bezoekersaantallen expositie: 6.100 

• Aantal deelnemende kinderen aan thema wandelingen: 4.200 

• Aantal deelnemende kinderen aan educatieve activiteiten: Nihil ivm Corona maatregelen. 
 
Financiële verantwoording 
Deze is separaat gepubliceerd.   
 
 


