
Beleid en strategie stichting Evert 
 

Zakelijke gegevens 
Naam:    stichting Evert 

RSIN/fiscaal nummer:  859713969       

Postadres:   Juniperlaan 51, 7313 BW Apeldoorn 

Telefoon:   06 53 77 41 20 

Mailadres:   info@evertvandeveluwe.nl 

Nummer KvK:       73930733             

Bankrekening:   NL31 RABO 0338 3530 54 

Website:   www.evertvandeveluwe.nl 

Inleiding 
In 2017 kwam de provincie Gelderland met een prijsvraag: “Hoe kunnen we de Veluwe nog 
aantrekkelijker maken voor bewoners bedrijven en bezoekers. Eén van de prijswinnaars uit meer dan 
300 inzendingen was het idee van Jan Pranger en Patricia Groenendaal voor ‘Evert. Het groot Veluwe 
Vakantiedoeboek’. 

In 2018 werd de eerste Evert geschreven, ontworpen en gedrukt, grotendeels gefinancierd met geld 
van de provincie Gelderland. Het Groot Vakantiedoeboek is gemaakt door VanBinnennaarBuiten het 
communicatiebureau van Jan en Patricia.  

Het boek bevat 144 ontdek-, beleef- en doepagina’s en aantal ‘cadeautjes van Evert, een poster, 
prentbriefkaarten, Evertstickers een IVN-boekje en een kijkdoos. Evert is ingedeeld in zeven thema’s 
die aansluiten bij de basisschool: 

• natuur en milieu 
• avonturen en verhalen 
• wetenschap en techniek 
• toen en nu 
• kunst en cultuur 
• sport en spel  
• eten en drinken 

 

Start stichting Evert 
In oktober 2018 schonken Jan en Patricia het gehele Evertconcept plus zo’n 6.000 boeken aan de 
nieuwe stichting Evert. Dit onder de zakelijke afspraak dat VanBinnennaarBuiten alle communicatie 
voor Evert blijft verzorgen, o.a. het maken van volgende edities van het vakantiedoeboek.  

 
 



Doelstelling stichting 
Veel kinderen bewegen weinig. Ze zitten vaak binnen, gekluisterd aan tv, computer, I-pad of 
smartphone. Evert brengt kinderen in beweging. Dat wil Evert doen door ze te laten ontdekken, 
beleven en doen via alle zintuigen, zien, horen, ruiken en voelen. En waar kan dat beter dan in het 
mooiste natuurgebied van Nederland, de Veluwe. 

Doelgroepen van Evert  
Kinderen van 8 tot 13 en hun broertjes en zusjes, hun vaders en moeders, opa’s en oma’s, verzorgers 
en verzorgsters.  

Evert is er voor kinderen die wonen op de Veluwe, of er zijn voor een dagje uit, een weekendje weg 
of voor vakantie. 

Heel nadrukkelijk wil Evert er zijn voor kinderen in bijzondere posities, zoals kinderen met een 
beperking, kinderen uit arme gezinnen of gevluchte kinderen. 

Activiteiten 
De activiteiten van Evert zijn:  

• actief en gezond 
• educatief en toekomstgericht  
• groen en duurzaam 

De stichting brengt jaarlijks (in het voorjaar als de lammetjes worden geboren) een nieuwe ‘Evert. 
Het Groot Vakantiedoeboek’ uit. Het boek sluit zo mogelijk aan op de zogenaamde ‘verhaallijnen’ van 
de provincie Gelderland.  
In maart 2020 wil de stichting Evert het eerstvolgende Groot Vakantiedoeboek uitbrengen. 2020 sluit 
aan op de verhaallijn ’75 jaar bevrijding en vrede’.  

Een nieuwe activiteit van de stichting wordt ‘Evert’s feestje’. Een twee- of driedaags gezinsfestival 
rond natuur, cultuur en beweging. Het eerste festival vindt in 2019 of anders in 2020 plaats bij de 
start van de zomervakantie  op de Bosweide van park Berg en Bos in Apeldoorn. 

Naast deze activiteiten staat de stichting open voor nieuwe activiteiten of medewerking aan 
activiteiten die passse bij Everts doelstelling. 

 

Bestuurssamenstelling 
Voorzitter  
mevrouw Karin Pullen, https://www.linkedin.com/in/karinpullen/ 

Penningmeester  
de heer Paul Bonder, p.bonder.01@chello.nl 

Secretaris  
de heer Bas de Bruin, karbas@xs4all.nl 

Bestuurslid  
de heer Jan Pranger, 06 11 30 30 90, mail@janpranger.nl 


