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NIEUWSBRIEF NUMMER 1; JAARGANG 2020 
 

1. Voorwoord 
Allereerst wensen wij u een heel goed, gezond en vrolijk 2020 toe! 
Dan een verandering van adres en telefoonnummer. De afgelopen jaren hebben wij met veel 
plezier gebruik gemaakt van een halve dag secretariële ondersteuning van de Federatie 
Particulier Grondbezit en het kantoor van de FPG in de Klomp als vergaderlocatie. Ook 
fungeerde de Klomp als postadres en hadden we daar een vaste telefoonverbinding. 
Hier is per 1 januari een einde aan gekomen door de verhuizing van de FPG naar een andere 
locatie. 
Wij zijn bezig met een eigen secretarieel medewerker, ik hoop haar in de volgende 
nieuwsbrief aan u te kunnen voorstellen. Bedoeling is dat zij deels bij mij op mijn kantoor 
komt werken, maar ook deels thuis het werk kan doen. 
Part-Ner blijft bereikbaar via telefoonnummer 06 41879941. Postadres is vanaf 1 januari 
Mardyk 23 8581 KG Elahuizen. 
Wij danken vanaf deze plek de FPG voor hun ondersteuning in de eerste jaren van Part-Ner, 
in het bijzonder Terry Scholman die ons zo super heeft bijgestaan in de afgelopen jaren. 
Met dit “afscheid” komt er gelukkig geen eind aan de goede samenwerking die we op allerlei 
gebieden hebben met de FPG! Die zetten wij met veel plezier zo voort! 
 
Tineke de Vries 
 

2. Verantwoording 2019 
Het is mooi om te merken dat de verantwoording er voor veel mensen al gewoon bij hoort. 
In de laatste week van het oude jaar en de eerste van dit jaar hebben we er al een behoorlijk 
aantal binnen. Totaal verwachten we er tegen de 600! 
Binnen uw beheercyclus (plan-do-check-act) is de check, uw eigen evaluatie van het 
afgelopen jaar, de basis voor de verantwoording. Voor veel mensen blijkt het evalueren nog 
best een hele klus. Daarom een paar handvaten. 
Bij die evaluatie van uw beheer zijn een aantal vragen belangrijk: 

- Ga ik, met het beheer van het afgelopen jaar,  de goede kant op voor mijn 

doelstellingen bij dit beheertype (zo niet: wat moet ik aanpassen) 

- Zijn er het afgelopen jaar externe factoren geweest die van invloed zijn geweest op 

het halen van mijn beheerdoelen (zo ja, welke en hoe dan) 

- Zijn er maatregelen uit mijn werkplan niet uitgevoerd en wat is daarvan de rede 

(overbodig, doorschuiven enzovoort) 

Met deze vragen in uw achterhoofd loopt u elk beheertype na. Probeer, zonder dat een heel 
boekwerk nodig is, toch per beheertype de belangrijkste zaken van het afgelopen jaar op te 
schrijven. De verantwoordingen zijn op deze manier ook een handig naslagwerk: wat 
speelde wanneer ook al weer. Daarbij geeft het dan een goed beeld van het door u gevoerde 
beheer. 
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In het handboek van Part-Ner is het opsturen van de jaarlijkse verantwoording een 
verplichting. Maar kan ook heel handig zijn om ook uw logboek van het afgelopen jaar en het 
werkplan voor het komende jaar mee te sturen. Niet alleen hoeft u dan sommige zaken geen 
twee keer op te schrijven, maar uw jaarlijkse administratie zit dan ook opgeslagen bij ons in 
het dossier. Wij kunnen dan alles voor u terugvinden in geval dat nodig mocht zijn. 
 
Afgelopen jaar hebben we geprobeerd zoveel mogelijk inhoudelijk te reageren op alle 
toegestuurde verantwoordingen. Dat blijkt qua personele bezetting in deze jaren van 
transitie (2017-2022) niet haalbaar: wij zijn de eerste vier maanden nog ontzettend druk met 
de begeleiding van de nieuwe aanvragers. 
Daarom hebben we de verwerking van de verantwoordingen voor dit jaar iets meer 
gestructureerd voor onszelf: wij doen een snelle check op elke verantwoording of die 
compleet is (d.w.z. of alle punten uit het format er in staan). Daarbij pakken we elke tiende 
verantwoording die binnenkomt voor een uitgebreidere reactie. Van die 10 procent van de 
verantwoordingen die wij inhoudelijk van commentaar voorzien zullen we dan de meest 
opvallende zaken naar u terug communiceren via de nieuwsbrief. 
 
Wij willen u vragen de verantwoordingen naar ons algemene emailadres te sturen 
info@part-ner.nl  
 

3. Aanvragers 2020 
In 2019 hebben via de Natuurcollectieven ongeveer 150 eigenaren een SNL subsidie 
aangevraagd die op 1-1-2020 in gaat.  
 
3.1 Nieuwe aanvragen 
Er gaan 110 deelnemers een nieuw certificaat aanvragen. Een deel van deze aanvragen 
hebben we al binnen en is ook al doorgezet naar de Stichting Certificering SNL. De anderen 
moeten in de komende twee maanden hun aanvraag compleet gaan maken. Laat ons even 
weten als u daarbij hulp nodig hebt.  
 
3.2 Uitbreiding certificaat 
Voor de deelnemers die al een certificaat hebben geldt dat zij die uitbreiding op hun 
beschikking moeten toevoegen aan het certificaat. Als er beheertypen bijkomen die nog niet 
in uw handboek staan beschreven moet uw handboek even langs de Stichting Certificering 
door middel van een revisieaanvraag. Neemt u dan even contact met ons op. Is de 
uitbreiding er één van al bestaande beheertypen dan kunt u de percelen zelf toevoegen aan 
uw administratie. 

 
4. APK’s 
Over 2019 hebben we 120 deelnemers geselecteerd voor een APK. Een groot deel daarvan is 
inmiddels geweest, de rest krijgt in deze eerste drie maanden nog een uitnodiging. 
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Nieuwjaarswens 
Van een deelnemer kregen we een zeer originele nieuwjaarswens toegestuurd. Kijk, daar 
worden wij heel blij van!  
 
 
 

 


