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Wij hebben u nog een nieuwsbrief beloofd in december. Vanwege de enorm drukke werkzaamheden rond de 

aanvraag van de SNL lukt het ons niet deze nog te vullen zoals u van ons gewend bent. 

 

Terugkijkend over het jaar 2018 hebben we vooral veel plezier beleefd aan de ontmoeting met u. In de 

startbijeenkomsten, waar we veel gezichten zien bij namen die we al bij de aanvragen zijn tegengekomen. Bij de 

terreinbezoeken waar we elke keer weer onder de indruk zijn van de kennis die er is en de gespreksstof die nooit 

uitgeput lijkt te raken. De APK’s waren dit jaar voor ons voor het eerst en we vinden het fijn werken met een kleine 

groep rondom een keukentafel ergens in Nederland. We hopen in de komende jaren verder de inhoud in te duiken. 

 

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan een eenduidig SNL systeem in het hele land en hebben we de 

collectieven zoveel mogelijk ondersteund. We zien een steeds beter contact tussen collectief en provincie en dat is 

winst. De komende jaren moet de samenwerking tussen de collectieven (18 stuks in Nederland verenigd in 

Natuurcollectieven Nederland (NCN)) en Part-Ner verder vorm krijgen. Daarbij staat steeds voorop dat we het 

eenvoudig, efficiënt en betaalbaar willen houden. Het gaat niet om de organisaties, het gaat om de eigenaren en 

hun beheer.  

 

Komend jaar komen er weer ongeveer 120 nieuwe certificaathouders bij. Wij willen u  nu al van harte welkom heten. 

 

Het afgelopen jaar hebben ongeveer 40 certificaathouders de Stichting Certificering SNL op bezoek gehad voor een 

externe audit. Van beide kanten horen wij hierover positieve geluiden. Hier en daar ontbrak soms wel iets in de 

administratie, maar er werd voldoende tijd gegeven om dat aan te vullen. 

 

Zoals we hebben toegezegd sturen we als bijlage bij deze (korte) nieuwsbrief het format van de verantwoording 

mee. Wij willen uw verantwoording graag terug hebben voor 1 april 2019. Dit geldt voor de deelnemers die hun 

certificaat al hebben (dus 2018 en daarvoor). De deelnemers die nu gaan instappen (per 1 januari 2019 nieuwe SNL 

aanvraag en verplichte certificering) zijn nog bezig met hun aanvraag. De aanvraagdocumenten ontvangen we graag 

in januari/februari. In 2019 worden zij ook uitgenodigd voor een startbijeenkomst. 

 

Wij gaan u nog een nieuwsbrief sturen in januari 2019. Daar zetten we de terreinbezoeken in voor het jaar 2019. De 

terreinbezoeken starten weer na de winter. 

Wensen wij u, ook namens het bestuur van Part-Ner, heel fijne feestdagen en hopen we u volgend jaar weer te 

ontmoeten. 

Hanneke Hietink, Terry Scholman en Tineke de Vries 

 


