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Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek  
 

1) Gegevens  
 
Postadres: Postbus 133 - 1400 AC Bussum  
E-mailadres: info@omgevingseducatie.nl  
IBAN: NL06 INGB 0007 2276 73 t.n.v. Stichting Omgevingseducatie, Hilversum  
KvK 41194641 - BTW 8032.63.211B01 - Informatienummer (RISN) / fiscaal nummer: 8032.63.211.L01  
 

2) Doelstelling volgens de statuten  
 
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van kennis over- en betrokkenheid bij het Gooi, de 
Noordelijke Vechtstreek en het Noordelijk Eemgebied voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 
woords.  
De stichting tracht haar doel te bereiken door:  

- Het ontwikkelen, samenstellen en ter beschikking stellen van lespakketten, documentatie en 
lesmateriaal  

- Het initiëren, begeleiden en ondernemen van activiteiten 
 

3) Activiteiten en beleid  
 
Download hier het jaarverslag 2018 
Download hier het strategisch beleidsplan 2016-2010  
Hoofdlijnen van het beleidsplan:  
Het onderwijs blijft de belangrijkste doelgroep. Kernactiviteiten zullen zijn:  

- een digitale NME-wijzer met een regionaal activiteitenoverzicht bieden aan het onderwijs  

- adviseren en informeren over lessen en activiteiten  

- ondersteunen van scholen en het voor hen organiseren van het bestaande educatieve 
aanbod  

- opzetten van relevante educatieve netwerken die op een flexibele wijze met elkaar 
participeren  

- ontwikkelen van educatieve materialen en projecten  

- bijscholen van leerkrachten en vrijwilligers  

 
Bij alle activiteiten gaan we uit van een productprijs per project. Opdrachtgevers en 
samenwerkingspartners zijn gemeenten, scholen en andere organisaties die educatie willen inzetten. 
Kwaliteitszorg is in ontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld het aanbod van het blijvend up-to-date houden 
van de leskoffers/leerlijnen en de bijscholing van docenten of vrijwilligers. Ook zal 
klanttevredenheidsonderzoek ontwikkeld worden.  

http://www.omgevingseducatie.nl/lay/media/documenten/ogve-jaarverslag2018-compleet.pdf
http://www.omgevingseducatie.nl/lay/media/documenten/smp-lay-out-150216.pdf
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4) Bestuur 

 
- Mevr. drs. G. Michielse-Oud, voorzitter  

- Dhr. drs. A.v. d. Wiel, penningmeester  

- Mw. drs. E. C. Schild-Schofaerts, secretaris  

- Mw. drs. M.W.J.L. Boersen, bestuurslid  

- Dhr. H. Hoes, bestuurslid 

- Dhr. drs. S. Koopman, bestuurslid  

- Dhr. J. Vlaanderen, bestuurslid  
 

5) Financiën en vergoeding bestuur  
 

- De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding/vacatiegeld van € 50,- per 
bestuursvergadering.  

- Download hier de balans en staat van baten en lasten 2018  
 

http://www.omgevingseducatie.nl/lay/media/documenten/financieel-jaarverslag-2018-ogve.pdf

