Jaarverslag 2017
Activiteiten
In 2017 hebben we wederom ingezet op het uitbouwen van de Muir Treks in Nederland. Dit jaar was dat vooral door
het organiseren van een training voor nieuwe Muir Trek leiders. In maart namen 7 Staatsbosbeheer-medewerkers
en 3 andere enthousiastelingen deel aan deze 3-daagse training op de Veluwe.
Alle tien de deelnemers zijn geslaagd en mogen nu Muir Treks gaan geven. Een aantal van hen heeft dat meteen in
het najaar ook zelf al gedaan of heeft ervaring opgedaan door mee te gaan als extra deelnemer. Zo kunnen we in
Nederland inmiddels putten uit een steeds grotere groep Muir Trek-leiders, die elkaar ook kunnen vervangen indien
nodig. In totaal zijn er in 2017 zeven Muir Treks verzorgd met veel mooie reacties van deelnemers.
Quote: “De Muir Trek heeft me weer heel bewust gemaakt van hoe belangrijk de natuur voor mij is. Ik ben weer
helemaal geïnspireerd om komend jaar extra vaak naar buiten te gaan met mijn drie kinderen”
Voor het eerst kon de Muir Trek training in het Nederlands worden gegeven dankzij de vertaling van het
trainershandboek in het Nederlands. Maar ook dankzij het feit dat Femke Vergeest zich kwalificeerde als
internationaal trainer voor Earth Education. Daarmee is het makkelijker geworden in Nederland trainingen te
verzorgen tegen lagere kosten dan voorheen. Één van de deelnemers aan de training kwam uit België. De planning
is om in 2018 ook Muir Treks in België te verzorgen. De locatie is echter nog een probleem, vanwege het gebrek
aan toestemming om van de paden af te mogen. En dat is juist bij een Muir Trek zo essentieel.
In 2018 worden door Staatsbosbeheer Muir Treks ook op andere locaties dan de Veluwe in Nederland aangeboden.
Kijk voor het volledige programma op: https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/veluwe/muir-trek-over-de-veluwe.
De komende jaren zullen we vanuit de Stichting Earth Education Nederland de locaties waar de Muir Trek
aangeboden wordt, ondersteunen met raad en daad.
Organisatie
Achter de schermen draait de Nederlandse afdeling van Earth Education op een laag pitje. In 2017 heeft Max
Leerentveld na jarenlange inzet afscheid genomen als penningmeester. Michaël Steeghs heeft zijn taken
overgenomen. Samen met Femke Vergeest als voorzitter en Maarten van Hardenbroek als secretaris wordt zo de
organisatie in Nederland gerund.
Het financiële jaarverslag laat zien dat we een reserve hebben opgebouwd dankzij het geven van de training en de
Muir Treks dit jaar. Dat biedt mogelijkheden om in 2018 de blik en werkzaamheden van de Stichting te verruimen.
Internationale ontwikkelingen
Er zijn binnen het internationale Instituut voor Earth education in 2017 veel nieuwe ontwikkelingen geweest die
hebben geleid tot drie loten aan de stam: educatie (met alle programma’s), contemplatie (waaronder de Muir Treks)
en Interpretation. Op de nieuwe website is daar alles over te vinden www.ieetree.org
Actief worden?
We kunnen extra hulp altijd gebruiken, dus als je interesse hebt om het team te versterken, laat het ons dan weten.
Voor 2018 zoeken we nog versterking om:
•
De website beter up-to-date te houden en relevante artikelen met foto’s te plaatsen
•
Het interpretation-programma in Nederland verder vorm te geven
•
Aardewandelingen in Nederland weer opnieuw onder de aandacht te brengen
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Financiëel verslag 2017
Resultatenrekening
Inkomsten
Muir Trek
Verkopen /lidm
Totaal
Uitgaven
Drukwerk
Muir Trek
Overig
Positief resultaat
Totaal

2017

8.654,66
0,00
----------8.654,66

0,00
5.193,86
239,37
3.221,43
----------8.654,66

