
Bestuursverslag 2021

2021 was ondanks de voortdurende Coronapandemie en bijbehorende beperkingen een 
jaar vol doorbraken en successen. Het meest in het oog springen de gewonnen rechtszaken 
tegen Shell. Allereerst lukte het om Shell in Nederland aan te spreken op vervuiling in 
Nigeria. In maart volgde de doorbraak in de klimaatzaak. De Nederlandse rechters gaven 
niet alleen Milieudefensie en haar mede-eisers gelijk, maar legden een kader neer dat ook 
voor andere multinationals zal gelden. Daarmee werd de basis voor het voortzetten van 
deze campagnes in 2022 gelegd.

De aandacht voor klimaatbeleid en klimaatrechtvaardigheid groeide in media, maatschappij, 
in bedrijfsleven en in de politiek. Met steeds grotere zichtbaarheid voor Milieudefensie. 
Daarbij groeide de beweging voor klimaatrechtvaardigheid verder en bleef ook 
Milieudefensie groeien. Van 103.000 leden en donateurs bij het begin van 2021 naar ruim 
110.000 leden en donateurs. Een groei van zo'n 7%.

Parallel aan het succes in het hier en nu, vroeg de vereniging aandacht voor de agenda op 
de lange termijn. Deze is vormgegeven in het Algemeen Beleidsplan (ABP) dat in 2016 was 
vastgesteld. In gesprek met leden en in consultatie met stakeholders werd dit ABP in 2021 
tussentijds geëvalueerd. Bevindingen werden teruggekoppeld aan de ALV en vormden de 
basis voor de jaarplannen die de ALV heeft vastgesteld in december 2021. De evaluatie 
bevestigde de kernlijnen en focus van het ABP en geeft richting voor verdieping en 
versnelling. 

In samenspraak met de leden en gebruikmakend van externe experts en voorbeelden werd 
in 2021 een Integriteitsbeleid voor Vereniging en Werkorganisatie ontwikkeld en 
vastgesteld. Zie ook het Verslag Integriteit in bijlage 4. Ook werd beleid rond Diversiteit en 
Inclusiviteit vastgesteld.

Het bestuur bestuurt de vereniging en heeft een directeur aangesteld om de agenda van 
Milieudefensie uit te voeren. Zie ook het directieverslag in bijlage 6 . Het bestuur houdt 
toezicht op de uitvoering van de jaarplannen zoals door de ALV vastgesteld. Binnen de 
kaders van een groeiende dynamische campagne organisatie vraagt dit om korte lijnen en 
regelmatig overleg. Gelet op groei en daarmee ook toenemende financiële 
verantwoordelijkheden, heeft het bestuur ingezet op versterking van de financiële 
organisatie. De vereniging eindigt 2021 in gezonde staat. Zie ook punt 7 van het 
Jaarverslag. 



Het in de toekomst nog beter laten aansluiten van verantwoordelijkheden bij de dagelijkse 
praktijk vormt ook de basis voor voorstellen tot wijzigingen in de Governance van de 
vereniging waarover het bestuur de leden in juni 2022 vraagt te besluiten. 

Focus van het bestuur

Het bestuur draagt zoveel mogelijk bij aan het bereiken van de doelen van Milieudefensie.

Dit doen wij op drie manieren:

· Allereerst met onze toezichthoudende rol, waarin wij namens de leden van 
vereniging Milieudefensie controleren of de organisatie werkt volgens het Algemeen 
Beleidsplan, het jaarplan en de begroting. Loopt alles zoals afgesproken, doen we de 
goede dingen en doen we die goed?

· Door de organisatie te helpen nog meer resultaat te boeken middels onze 
strategische reflectie en advies op de activiteiten van Milieudefensie. Kan het nog 
beter?

· Ten slotte door onze verbinding met leden, beweging, groepen, afdelingen, JMA en 
anderen die actief deel zijn van de beweging en meewerken aan de missie van 
Milieudefensie. Hoe bereiken we samen meer?

Behandelde onderwerpen

In 2021 is het Algemeen Bestuur 7 keer bij elkaar geweest. Daarvan waren 3 bijeenkomsten
(deels) in persoon en moest helaas de rest digitaal of telefonisch plaatsvinden. Tussentijds 
vond afstemming per e-mail plaats. Het Dagelijks Bestuur vergaderde met een hogere 
frequentie. Het bestuur besprak onder meer:

· het voorbereiden van de Algemene Ledenvergaderingen,
· het vaststellen van de jaarrekening, het verslag van de accountant, en directieverslag,
· de jaarplannen,
· het uitwerken van moderniseringen van het Huishoudelijk Reglement en de Statuten 

ter besluitvorming in 2022.

Het bestuur is trots op de behaalde, goede resultaten en de grote maatschappelijke rol die 
Milieudefensie in 2021 heeft weten te spelen. Zeker in het licht van een pandemie en de 
gevolgen daarvan voor verenigingsactiviteiten, campagnes en de eigen organisatie. Door 
gerichte maatregelen en aandacht zijn samenhang, werkplezier en gezondheid overeind 
gebleven.

Wij betreuren het dat ook in 2021 weinig ruimte was voor persoonlijke ontmoeting. Het 
contact met de leden van Milieudefensie en de bredere beweging is een basis onder 
Milieudefensie en een bron van energie. Gelukkig lukte het ook dit jaar weer om 2 online 
Ledencongressen en Algemene Ledenvergaderingen (ALV) te organiseren. Met grote 
aantallen deelnemers en interessante agenda’s. We hopen in 2022 eindelijk de waardevolle 
lessen van deze online Ledencongressen te combineren met meer persoonlijk contact.



Samenstelling

Het bestuur bestaat eind 2021 uit:

· Marty Smits (voorzitter)
· Theo van Stuijvenberg (penningmeester)
· Sara Schneemann (portefeuille Jongeren)
· Tamira Combrink (voorgedragen door de OR en algemeen bestuurslid en portefeuille 

Beweging)
· Eugene Verwiel (gekozen door de afdelingen, algemeen bestuurslid en portefeuille 

Beweging)
· Kim Nackenhorst (algemeen bestuurslid en portefeuille internationaal)
· Deny de Jong (algemeen bestuurslid en portefeuille Marketing en communicatie).

Hieronder volgt een overzicht van de betaalde en onbetaalde hoofd- en nevenfuncties van 
de bestuursleden.

Marty Smits, voorzitter

· Directeur SoSimple Solar BV
· Directeur Camden Street BV

Nevenfuncties:

· lid Raad van Advies Medinformer.co.za
· lid Bestuur Stichting Akkoord Slotervaartziekenhuis

Theo van Stuijvenberg, penningmeester

· partner Anders Invest
· partner Navius - Corporate Finance & Strategy

Nevenfuncties:

· voorzitter Advisory Board VSB Investments
· bestuurslid Light for the World
· consultant SVP- financial management for developing countries

Sara Schneemann, algemeen bestuurslid met aandachtsgebied jongeren

· Masterstudent Infectious Diseases and One Health

Tamira Combrink, bestuurslid namens de OR

· Docent aan de universiteit Leiden en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
· Fractiemedewerker voor de Statenfractie van GroenLinks Noord-Holland.



Nevenfuncties:

· Research-fellow bij het IISG
· Bestuurslid Emil Blaauw Proceskostenfonds voor huurders

Eugène Verwiel, algemeen bestuurslid namens de Lokale Afdelingen

Lid van:

· kerngroep van de afdelingen Zoetermeer van Fietsersbond en Milieudefensie
· diverse klankbordgroepen 
· netwerk Woonerfgoed
· netwerk Mens en Straat
· bestuur Bezoekerscentrum het Westpunt

Kim Nackenhorst, algemeen bestuurslid

· Eigenaar Resilience Advice (ResAd)
· Inhoudelijk producent Springtij Forum

Deny de Jong, algemeen bestuurslid en portefeuille Marketing en communicatie

· directeur/eigenaar Offspring Community building en fondsenwerving en docent 3F 
Academy

· partner in Organisatie van Morgen, organisatie-ontwikkeling Goede Doelen
· partner en mede-eigenaar sociale onderneming Symphonic eMotions

Nevenfuncties:

· voorzitter programmaraad NLFL/Goede Doelen Nederland
· penningmeester Stichting Sociaal Tuinieren

Meer o  v  e  r     het bestuur en de bestuursleden waaronder het rooster van aftreden vind je op   
onze website.
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