60 vrijwilligers
6.350 uur ondersteuning

• vrijwilligersraad opgericht
• totale omzet: € 396.062,11

13%

CONTACT
MOMENTEN
TOTAAL: 12.116

61%

9%

basisonderwijs Leusden
basisonderwijs overig
kinderopvang

volwassenen
particulieren
basisonderwijs - kinderopvang - particulieren

PROJECTEN

DE GROENE BELEVENIS IN CIJFERS

ONZE THEMA’S

3,7 fte

9%

BEREIK

IN CONTACT

ORGANISATIE

terugblik 2021

6 medewerkers

8%

samenwerking met
Kiwanis Leusden
financiële ondersteuning
projecten en helpende
handen bij nestkastenles
en Klimaat doedag

GROEN DOET GOED

ENERGIELOKET IKWILWATT

58 bewonersgesprekken
79 warmtecamera scans
38 maatwerkadviezen
14 energiegidsen actief

doel: kinderen vaker naar buiten
• ontwikkelen natuurtasjes
kinderopvang SKA
• de Buitenschool
• natuurbeleving kwetsbare
kinderen

Inkomsten projecten

47% ten opzichte van
de totale jaaromzet

ACTIEF IN DE VRIJE TIJD
26 groene verjaardagsfeestjes
28 speelmomenten voor de kinderopvang
12 groene groepsactiviteiten
13 speelmomenten voor kinderen tot 12 jaar

FONDS DUURZAAM DOEN

DUUR
ZAAM
DOEN
DAGEN
OK TO
BER

35
36

52

8.920
LEERLINGEN
BEREIKT

58

91

lessen
leskisten
techniekdozen
materiaalzendingen
Spelen in de Struintuin
Corona impact: 52 van de
89 geboekte lessen geven.

HOE?

33 buitenschool dagen in de
Struintuin: de natuur als leslokaal
Nieuw

TOP 3 meest populaire producten
•materiaalzending: Kikkervisjes
•activiteit: Spelen in de Struintuin
•leskist: Braakballen pluizen

activiteiten
• succesvolle wervingsactie: 6 nieuwe
tuinvrijwilligers verwelkomd
• 52 leerlingen volgen van april t/m juli
wekelijks moestuinlessen

voedselbewustzijn & gezondheid

8.340 unieke bezoekers
www.degroenebelevenis.nl

meest bekeken pagina’s

• spelen in de Struintuin
• vacature
• peuters in het groen

1.500 Facebook volgers

totaal 227 berichten. Topper: Iemand zijn
fiets verloren?: 5.3k

257 volgers op Instagram
totaal 56 berichten

groei & bloei
• 1 jonge ooievaar uitgevlogen
• vegetatieonderzoek in de Struintuin
door vrijwilliger uitgevoerd

• nieuwe vuurplek gerealiseerd mede door
financiële ondersteuning stichting de Boom
• vlonderpad aangelegd
• nieuw pad en hek bij de moestuin
• inhaalslag onderhoud: snoeien, maaien,
harken en hakselen

groen & biodiversiteit

totaal 68 berichten

9

AANLEG & ONDERHOUD

afval & grondstoﬀen

255 volgers op LinkedIn

2.062 contactmomenten
door middel van groene activiteiten,
verjaardagsfeestjes en speelmomenten
in de Struintuin

STRUINTUIN

Klimaat doedag: denk-maak-doe
voor een beter klimaat: lesdag
voor 245 leerlingen uit groep 7

leskist: Op avontuur met je
zintuigen met tante Door

AS
AARDG
VRIJE
G
WONIN

CONTACTMOMENTEN VRIJE TIJD

Klant tevredenheid:

EDUCATIE

stimuleren
bewonersparticipatie
toekomstbestendig in
Rozendaal en Alandsbeek

energiezuinig wonen
informatiemiddag in
de Til
150 deelnemers

lokaal bewustzijn & buiten bewegen

COMMUNICATIE

OPGERUIMD LEUSDEN
78 Opgeruimde Leusdenaren
adopteren een buurt of straat
12 opruimacties
• schoon winkelgebied
• zwerfafvalbingokaart
• wandel Leusden schoon
• zwerfafvalapp Helemaal groen

12 fondsaanvragen waarvoor
€ 5053,- werd uitgekeerd
7 initiatieven begeleid
corona impact: minder
mogelijkheden voor publieksactiviteiten

klimaatadaptatie & water

kinderopvang - particulieren

PARTICIPATIE

Heijmans: Groen &
Ontmoeten wijk Maanwijk
ontmoetingsbijeenkomsten
voor ontwerp gemeenschappelijke tuin met
toekomstige bewoners

energie transitie

Nieuw

1.412 nieuwsbrief abonnees
4 nieuwsbrieven voor verschillende
doelgroepen

12x pagina Duurzaam Doen
in de Leusderkrant

41 activiteiten en evenementen
gecommuniceerd via de Groene Agenda

