Jaarverslag Vereniging “Vrienden van het Staelduinse Bos”
2017 - 2018, gepresenteerd op de jaarvergadering
Staelduindag 30 juni 2018.
De afgelopen maand las ik in de krant een
paginagroot verhaal over het Staelduinse bos.
Defensie die 65 jaar geleden in het bos een
munitieopslagplaats realiseerde en havenbaronnen
die in een later stadium een deel van het bos plat
wilden gooien voor een golfbaan. Een prachtig
artikel dat ook de ontstaansgeschiedenis van de
vereniging “Vrienden van het Staelduinse Bos”
markeert. Een levendige vereniging met tot op de
dag van vandaag meer dan 1000 leden en ruim 50
vrijwilligers die zich inzetten voor het
bezoekerscentrum, de tuin, de activiteiten en
allerlei andere zaken.
Het bestuur heeft het dit jaar erg druk gehad. Vier keer werd er vergaderd en dit jaar door
ziekte en andere uitval slechts 1x met ZHL. Daarnaast werd veel extra tijd gestoken in enkele
actuele zaken. Ik noem hier twee bijzondere zaken, waarvan één al vele jaren op onze
vergaderingen terugkwam.
Er is veel te doen om de (her)inrichting van de Bonnenpolder. De vereniging
“Natuurbegraven Nederland” heeft een voorlopig koopcontract getekend en sindsdien staat
men in Hoek van Holland op scherp. Geen botten in de polder, zo kunnen we ook nu nog
lezen. Er is dus anno 2017 weer veel strijd, net als in het verleden. Gaat hier een natuurgebied
verloren of is het juist de redding ervan? Wij besluiten ons neutraal te houden, maar wel mee
te praten in de drie gebiedsateliers die moeten leiden tot de herinrichting van dit gebied. Niet
meepraten betekent dat je een kans verloren laat gaan om invloed te hebben. Inmiddels heeft u
allen er veel over kunnen lezen. Als bestuur hebben we jullie geïnformeerd via Staeltje
natuur. Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we een korte excursie gehouden en we hebben
Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland de
gelegenheid gegeven om op een zondag in januari de Koestal te gebruiken om voorlichting te
geven aan bewoners vanuit Hoek van Holland en ieder die verder informatie wilde. Zo zijn
we doorlopend actief betrokken. Onze opstelling heeft ons 3 tot 5 leden gekost. Dat is
onvermijdelijk in dit soort zaken, maar bleef dus erg beperkt.
De huidige stand van zaken: De gebiedscommissie heeft na een enquête een min of meer
negatief advies gegeven; een ambtelijke commissie in Rotterdam daarentegen was positief,
ook de provincie is overwegend zeer positief en wil dat er nu eindelijk wat gebeurt in deze
omgeving. De gemeente Rotterdam moet nu beslissen over een wijziging in het
bestemmingsplan, maar hier liggen de werkzaamheden sinds de gemeenteraadsverkiezingen
stil omdat er eerst een nieuw college moest komen. Dat lijkt er nu te zijn. We wachten met
spanning af.
Al jaren spraken we met ZHL over het tekort aan parkeerplaatsen. Eindelijk is daar schot in
gekomen. De ingang van het bos aan de Staelduinlaan is inmiddels aangepakt en verfraaid.
Ook is men hier bezig aan een parkeerplaats voor 30 tot 40 auto’s. Oud asfalt is weggehaald
en een nieuwe grondlaag aangebracht. Er is een nieuw toegangshek geplaatst en de

parkeerruimte is afgezet met houten hekwerken. Er staat een tafel met banken en er zijn
hekwerken om fietsen te stallen. De opening van de opgeknapte ingang + parkeerplaats is
gepland op 20 juli.
De penningmeester heeft het financieel jaarverslag over 2017 gemaakt en dat laat een positief
saldo van ongeveer € 2.000,- zien.
Veel vrijwilligers waren actief achter de balie tijdens de openingstijden op de
zaterdagmiddagen, de zondagen en in de periode april - oktober op de woensdagmiddagen. In
een enkele vakantieweek was de Koestal zelfs elke middag open. Ieder toonde zich goede
gastheer en gastvrouw en regelmatig werd er spontaan voor onze gasten koffie en thee gezet.
Dat leverde regelmatig blije gezichten en een gevulde fooienpot op.
In de Koestal was elk kwartaal weer een andere tentoonstelling te zien. In de filmzaal werd
maandelijks een andere korte natuurfilm vertoond en ook in de kinderhoek waren steeds weer
nieuwe filmpjes te zien.
De Koestal is ook altijd het startpunt van de vele excursies die er zijn. De publieksexcursies
op de zondagen, het midwinterhoornblazen, de excursies voor scholen i.s.m. het WNT web
zoals: herfstexcursies, voorjaarsexcursies GPS tochten en kaboutertochten. Daarnaast nog
diverse excursies op aanvraag. Dan denk ik bv aan: personeel van Ipse de Brugge en van
Songrow, vrijwilligers van de Vockestaart en een tuingroep. Totaal zijn dit al gauw zo’n 50
excursies het afgelopen jaar.
De paasspeurtocht blijft een groot succes, met dit jaar, ondanks het slechte weer, toch bijna
500 betalende kinderen (inclusief begeleiding dus 1000 tot 1250 personen in het bos). Dit jaar
werd in de herfstvakantie een herfstspeurtocht gehouden.
Daarnaast zijn er enkele bijzondere groepen die komen voor een activiteit; soms met
regelmaat en soms éénmalig. Ik noem hier het klootschieten van de hockey-veteranen,
Scouting kampeerterrein opende hier met haar vrijwilligers het 70 kampeerseizoen, de
Soroptimisten kwamen langs, er was een huwelijkssluiting op het grasveld, we deden mee
met monumentendag en we hadden een mooie dag in samenwerking met de bibliotheek voor
kinderen met als thema: met de bieb het bos in. Dit laatste was nieuw, maar zeker voor
herhaling vatbaar.
De bouwcommissie heeft de filmzaal opgeknapt; een verflikje doet veel, maar er is ook veel
opgeruimd en gerepareerd. Er zijn kisten gemaakt voor oud fotomateriaal en behalve
opgezette dieren, beschikte de Koestal afgelopen jaar ook over veel levende dieren. Dan
bedoel ik niet de bijen, maar de motten, die de bekleding van het diorama hebben aangetast.
Dat moet worden vernieuwd. Men is er mee bezig, maar het werk moet nog af.
In de tuin was het dit jaar rustig. Nou ja, rustig…… Wekelijks werd er op de dinsdagmorgen
veel onderhoud gepleegd door een aantal vrijwilligers. Als ik zeg: rustig, dan bedoel ik dat er
dit jaar geen grote nieuwe projecten zijn te melden. Maar er is wel een rood bankje gekomen.
Dit leverde veel reacties op, maar wie verwacht dat men zegt dat dit niet past in de natuur, die
heeft het mis. Het contrasterende met de natuur levert juist positieve reacties op en een
fotograaf wilde hier een foto maken en niet bij onze andere banken.
Naast de bestuurszaken en de activiteiten vanuit de Koestal zijn er meer zaken die onze
aandacht vragen. Meestal gaat het hier om veel papierwerk en wordt dit min of meer stilletjes
gedaan door niet- bestuursleden.
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Sinds 25 mei is de nieuwe privacywet van kracht geworden. Welke gegevens hebben wij van
u, wat doen we er mee en hoe lang bewaren we alles? Alles is netjes op een rij gezet en staat
nu op onze site.
Voor de publieksexcursies, het midwinterhoorn blazen, de paasspeurtocht worden
persberichten gemaakt. Ook op andere momenten staan we soms positief, maar ook minder
positief in het nieuws. Ik noem hier nog even het mooie pagina grote artikel van afgelopen
maand waar ik dit jaarverslag mee begon, maar ook het bericht bij de WOS over de “chaos”
op de dijk bij de Paasspeurtocht. Wijzelf hebben geconstateerd dat dit jaar alles uiterst soepel
verliep en dat de bewoners van de huisjes absoluut geen hinder hebben gehad met het in- en
uitgaan van hun huisjespark. Dit hebben we de WOS laten weten.
Verder wordt 2x per jaar Staeltje Natuur uitgegeven. Ook dat kost veel tijd en er is nog de
nieuwsbrief die een aantal keren per jaar verschijnt.
Elk kwartaal wordt er een schema gemaakt om de balie te bemannen en voor de
Paasspeurtocht worden vergunningen gevraagd, terwijl een aantal vrijwilligers een
verkeersregelaartoets afleggen om officieel als verkeersregelaar te mogen optreden.
De ledenadministratie vergt ook van één van onze vrijwilligers de nodige tijd. In- en
uitschrijven van nieuwe leden, maar ook de maillijst voor de nieuwsbrief en de
bezorgerslijsten voor Staeltje Natuur en de adreslijsten voor het overmaken van de contributie
vragen om een goede ledenadministratie.
Overal hoor je dat vrijwilligersteams verouderen. Het afgelopen jaar hebben 5 vrijwilligers
opgezegd of aangegeven dat zij minder vrijwilligerswerk willen gaan doen. Gelukkig zijn er
ook enkele nieuwe vrijwilligers gekomen. Maar de aanwas is kleiner dan het opzeggen.
Daarom is het nodig dat alle vrijwilligers eens om zich heen kijken of zij niet iemand kunnen
vinden om het team te versterken. Liefst minimaal 5 tot 10 jaar jonger dan je zelf nu bent.
Dan kunnen we tenminste ook spreken van een verjonging van het team. Als de helft de
komende 3 jaar iemand aanbrengt, zou dat een mooi resultaat zijn. En denk nu niet dat u bij
de helft zit die niemand hoeft te vinden. Nee, u allen hoort tot de helft die natuurlijk wel
iemand vindt.
Tot slot wil ik u melden dat in 1978 de Koestal is geopend; dat is dus precies 40 jaar geleden.
Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage, groot of klein, al heel veel jaren
of nog slechts kort. Daarmee houden we de zaak die toen begon levend en dat wordt
gewaardeerd. Niet alleen door het bestuur, maar ook door de vele bezoekers. We merken dat
aan hun reacties. We hopen dat jullie ook het komende jaar jullie bijdrage willen geven, maar
bovenal hopen we dat jullie zelf ook veel plezier beleven aan jullie vrijwilligerswerk. Dank
jullie wel.

Kees Hendriks, secretaris
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Beleidsplan Vereniging Vrienden van het Staelduinse Bos 2017 - 2019
Het beleidsplan bestaat uit een algemeen gedeelte, afgeleid uit de doelstellingen van de vereniging
en een gedeelte, waarin de plannen van de diverse commissies zijn verwoord.
Algemeen
De vereniging wil in de komende jaren de voorlichting en informatievoorziening over het Staelduinse
Bos en de directe omgeving continueren in het eigen bezoekerscentrum. Dat gebeurt door het geven
van informatie aan bezoekers, het rondleiden van groepen en het rondleiden en laten uitvoeren van
educatieve speurtochten door schoolklassen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een
verenigingsblad, nieuwsbrief, website en Facebook.
Deze media worden ook gebruikt voor de binding met de leden, die het bestaan van de vereniging
mogelijk maken. Het werven van leden heeft steeds de aandacht, ook om het verloop in het
ledenbestand te compenseren.
Op een aantal plaatsen is de kennis en kunde om een activiteit uit te voeren beperkt tot één of
hooguit enkele personen. Dit maakt het uitvoeren van deze activiteit kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid
zal in de komende jaren structureel verminderd moeten worden, door bijvoorbeeld vrijwilligers op te
leiden tot die specifieke taak of door vrijwilligers te werven, die deze taak kunnen uitvoeren.
De bewuste taken zijn onder andere: ledenadministratie, publicatie nieuwsbrief, Facebook-pagina en
website, redactie Staeltje Natuur.
Bemanningscommissie
De bemanningscommissie heeft tot taak het ontvangen van de individuele bezoekers gedurende de
openingstijden van het bezoekerscentrum. Hiervoor worden vrijwilligers ingedeeld op de tijden,
waarvoor zij zelf een voorkeur hebben opgegeven. Het rooster voorziet in de aanwezigheid van 1 of
meerdere vrijwilligers per dagdeel. Aan de gastvrouwen/gastheren zal, indien gewenst, informatie
worden verstrekt, die nodig is om de bezoekers juist te informeren. Indien er door de
terreinbeheerder activiteiten worden uitgevoerd, waarvan aan de bezoekers uitleg nodig is, zal de
informatie daaromtrent aan de gastvrouwen/heren ter beschikking worden gesteld.
In de komende jaren willen we de openingstijden tenminste op het huidige niveau houden.
Tentoonstellings-/inrichtingscommissie
Deze commissie heeft tot taak om de vaste inrichting van het bezoekerscentrum in een goede staat
te houden en de eventueel noodzakelijke wijzigingen in de inhoud of de vormgeving te verzorgen.
Twee maal per jaar wordt een nieuwe wisselexpositie gemaakt over een onderwerp, dat verband
houdt direct met het Staelduinse Bos of in bredere zin met natuureducatie.
Audiovisuele commissie
Deze commissie heeft tot taak om de videopresentatie in de filmzaal te verzorgen en het
onderhouden van de daarvoor benodigde apparatuur. In de komende jaren zal dit worden
voortgezet en zal er een maandelijks wisselende video worden vertoond. Gezien de leeftijd van de
huidige projector zal er in de komende jaren een nieuwe projector worden aangeschaft.
Als de vereniging zich presenteert bij regionale evenementen d.m.v. een stand, zal er o.a. een
videopresentatie te zien zijn over onze vereniging.
Excursiecommissie
Deze commissie verzorgt de rondleidingen en de speurtochten voor groepen en schoolklassen.
In de komende jaren zullen de rondleidingen voor de schoolklassen via het WNME verder worden
uitgebreid. Er zal voor elk seizoen een aparte speurtocht worden gemaakt, die daarna op eenvoudige
wijze kan worden uitgevoerd door de bezoekende schoolklas. Voorts zal er tenminste 4 keer per jaar
een publieksexcursie met een seizoensgebonden thema worden gegeven, waaraan door alle
belangstellenden kan worden deelgenomen.
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Tuincommissie
Taak van deze commissie: Onderhouden van de tuin rond het bezoekerscentrum en er voor zorgen
dat de tuin in elk jaargetijde bezoekers kan ontvangen en zorgen voor een buitenruimte, waarin het
plezierig verblijven is.
In de komende jaren zal de tuin geen grote wijzigingen ondergaan, anders dan door het seizoen
wordt bepaald.
Onderhouds- en bouwcommissie
Taak van deze commissie is het zorgdragen voor een bouwkundig goede staat van het gebouw. In het
komende jaar wordt vooral regulier onderhoud verwacht. Gezien de leeftijd van het gebouw moet
een schema voor groot onderhoud worden opgesteld, zodat eventuele uitgaven hiervoor gespreid
kunnen worden. De reservering voor dit onderhoud garandeert dat noodzakelijke reparaties zonder
vertraging kunnen worden uitgevoerd.
Speciale aandacht heeft het vervangen van verlichting door energiezuinigere mogelijkheden.
Redactiecommissie
Deze commissie heeft tot taak om 2 keer per jaar het verenigingsblad Staeltje Natuur uit te brengen
en te verspreiden onder de leden.
In de komende jaren zal gekeken worden naar de vormgeving. Inhoud en samenstelling zal niet
wijzigen. Wel wordt er naar gestreefd het verenigingsblad aan zoveel mogelijk leden digitaal ter
beschikking te stellen en op deze wijze drukkosten en portokosten te beperken. Verder wordt
gezocht naar versterking van de redactie.
PR commissie
Taak: het aan de lokale pers en de lokale media ter beschikking stellen van informatie over
bijzondere activiteiten van de vereniging.
Hierbij hoort ook het onderhouden van de website en de Facebook-pagina.
In de komende jaren zal er een regelmatig onderhoud plaatsvinden aan de website. Er wordt naar
gestreefd met een frequentie van minstens 1 keer per week een nieuwe post op de Facebook-pagina
te doen.
Bovendien wordt er naar geïnteresseerde leden een nieuwsbrief verzonden via de e-mail als daartoe
aanleiding is. Deze dienstverlening zal de komende jaren worden uitgebreid, door meer mensen zich
te laten abonneren op de nieuwsbrief.
Er zal worden onderzocht hoe de PR van de vereniging en van het Zuid-Hollands Landschap elkaar
verder kunnen versterken.
Ledenadministratie
Taak: het bijhouden van het ledenbestand, de mutaties daarin en het bijhouden van de betalingen,
het uitsturen en verzorgen van herinneringen voor het betalen van de contributie
Ook hier geldt dat in de komende jaren de huidige werkwijze niet zal worden aangepast, tenzij de
omstandigheden dit noodzakelijk maken.
Vanaf mei 2018 voldoet administratie en de werkwijze daar omheen aan de wettelijke eisen van de
AVG voor de bescherming van de privacy van onze leden en vrijwilligers. Dit is geheel beschreven in
Staeltje Natuur no. 84 (juni 2018) en gepubliceerd op deze website.
Bestuur
Het bestuur zal de huidige werkwijze voortzetten. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan de
contacten met de stichting het Zuid-Hollands Landschap in de vorm van kwartaalbijeenkomsten met
de regio-coördinator en regelmatig contact met de boswachter.
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Financieel verslag 2017

Rekening van baten en lasten over het jaar 2017
Baten
Contributies leden
Extra bijdragen leden
Totaal ontvangsten leden

7.920
5.066

Giften, excursies, groepen (netto opbrengst)
Paasspeurtocht (netto opbrengst)
Rente
Bijzondere schenkingen
Bijdrage gemeenten
Totaal diverse inkomsten

4.893
1.289
386
0
0

12.986

6.568

Totaal baten

19.554

Overschot 2017

-2.095

Totalen

17.459

Lasten
Exploitatie D' Oude Koestal
Excursies en groepsbezoeken
Onderhoud tuin
Kosten tentoonstellingen
Totaal beheerskosten Bezoekerscentrum
Tijdschrift "Staeltje Natuur"
Secretariaats- en bestuurskosten
Vergoeding reiskosten
Totaal diverse uitgaven

10.972
186
688
2.467
14.313
1.832
673
641
3.146

Totaal lasten
Over 2017

17.459
2.095

De Vereniging heeft de opstal om niet in gebruik gekregen van Stichting
"Het Zuid-Hollands Landschap" met de verplichting deze in stand te houden.
Daarom wordt het saldo van baten en lasten jaarlijks ten gunste dan wel ten
laste van de voorzieningen Groot Onderhoud, Verwarming
en Vernieuwing Inrichting d' Oude Koestal gebracht.
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Balans per 31 december 2017
Vlottende activa
Liquide middelen

54.035

Voorzieningen
Voorziening Groot onderhoud d' Oude Koestal
Verwarmingsinstallatie
Voorziening Vernieuwing inrichting

36.383
7.000
10.652
54.035

Eigen vermogen

0

Het overschot over het verenigingsjaar 2017 à € 2.095,-- is toegevoegd aan het fonds
“Groot onderhoud”.
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