Jaarverslag vereniging "Vrienden van het Staelduinse Bos", zoals
gepubliceerd in Staeltje Natuur 89 (juli 2019 – augustus 2020)
Dit keer een wat ander soort verslag dan andere jaren. Door de coronacrisis hadden we een
kort seizoen. Ik heb me beperkt tot een soort opsomming van de activiteiten die doorgang
hebben gevonden. Met dank aan al onze mensen die vrijwillig iets voor de "Vrienden van het
Staelduinse Bos” hebben betekend en vanaf maart onvrijwillig hebben thuisgezeten.
Activiteiten:
Voor iedereen:
De Koestal is tot half maart elke zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00, elke zondag van 11.00
– 16.00 en tot de herfstvakantie op woensdagmiddag van 13.00 – 16.00 open geweest. Daarna
was de Koestal in verband met Corona tot eind augustus gesloten. In het centrum kon men de
vaste collectie bekijken, maar ook een wisseltentoonstelling. Verder elke maand een andere
film, een kinderhoek met korte filmpjes en buiten een mooie tuin. Tot slot noemen we nog de
herfstwandeling, knoppenwandeling, midwinterhoornblazen, opening gehele Monumentendag
en de ANWB fietstocht Rondje Westland.
Tijdens de openingstijden waren er altijd twee gastvrouwen/gastheren aanwezig voor
informatie, aanzetten diverse filmpjes en andere werkzaamheden.
Voor kinderen:
WNT scholen: 14x herfstexcursie; één kaboutertocht; workshop “van Afval tot Kunst” De
kunstwerken zijn in de bibliotheek tentoongesteld geweest. In de herfstvakantie is de Koestal
een aantal middagen open geweest met een puzzelactiviteit voor de kinderen, excursie "Met
een tas het bos in".
Verder wordt er gewerkt aan een nieuwe GPS tocht.
Specifieke groepen op aanvraag:
Nivon groep Gouda
Klootschieten van Veteranen Hockeyvereniging
De Vereniging met koffieochtend
Excursie voor gastouderbureau Westland
Kiwanis Westland met lezing van Gerrit
Excursie voor Nunhems zaden ’s-Gravenzande
Nieuwjaarsbijeenkomst voor eigen vrijwilligers
Voorvertoning film voor vrijwilligers en leden van ZHL (4 sessies)
Tentoonstellingscommissie:
Tentoonstelling over zaadverspreiding gehouden najaar 2019 / begin 2020.
d'Oude Koestal werd weer in wintersfeer gebracht.
Vitrinehoek zat vol met schimmel. Luchtvochtigheid werd aangepast om dit opgelost te
krijgen.
Vier tentoonstellingen op de kalender voor 2020, maar deze komen later aan bod. De
voorbereidingen zijn tijdelijk stopgezet i.v.m. corona.
Bouwcommissie:
Kast vogelgeluiden heeft andere plek gekregen.
Kikkerhoek wordt aangepast.
Waarschijnlijk komen er paddenstoelen.
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Enkele dubbele ramen zijn eruit geweest en opnieuw geverfd.
Er komen extra deurtjes onderin de kast tegenover de balie (extra bergruimte).
Achter de bijenkast komen boomstammetjes.
Tuincommissie:
De bankjes in de tuin en rondom de stal werden opnieuw geverfd.
Op ons verzoek is er door Martina Weiler een boekje gemaakt over de kruidentuin.
Er wordt wekelijks onderhoud gepleegd in de tuin. De laatste jaren is daarbij ook veel energie
gestoken in het uitroeien van de Japanse duizendknoop. Het lijkt erop dat deze nu geheel
verdwenen is. Volhouden dus!
De tuin wordt steeds meer ontdekt door allerlei personen. Tegenwoordig zien we hier
regelmatig mensen die trouwfoto’s komen maken en ook de Kappersacademie kwam met
modellen om een reportage te maken.
Bestuurlijke en andere zaken:
Financiën: Voor financieel verslag zie aparte bijlage (deze ontbreekt vooralsnog, omdat het de
jaarrekening nog niet is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Dit is uitgesteld
i.v.m. corona maatregelen.)
Staeltje Natuur verscheen tweemaal.
Bestuur is vertegenwoordigd geweest op jaarbijeenkomst WNT-web en op
nieuwjaarsbijeenkomst ZHL
Vergadering met ZHL (Jasper Ohm; Stefan Poot) over rolstoelroute; voortgang werk Bos en
Bonnenpolder
Met Infra Westland is naar gasmeter gekeken; deze ligt 500 meter weiland in. Er zijn geen
lekkages geconstateerd. Leiding veranderen met meter binnen is lastig. Leiding wordt door
Infra Westland wel jaarlijks gecontroleerd.
Ledenadministratie:
Nu 1058 leden. Aanwas leden in 2019 is 61. Verlies leden in 2019 is 59. Hiervan komt 21
door overlijden, verhuizing of opname verpleeghuis en 22 personen worden door ons
uitgeschreven omdat niet betaald is. Er is min of meer evenwicht.
Vanaf maart tot en met augustus is het centrum gesloten geweest in verband met het
coronavirus. De meeste commissies zetten hun activiteiten ook op een lage stand. Wat wel is
doorgegaan, maar met steeds maar enkele personen om afstand te houden, is het werk in de
tuin. Het hele voorjaar en in de zomer is er best veel werk verzet en zijn er bij elkaar toch heel
wat mensen die een rondje door de tuin hebben gelopen en hebben genoten van al het moois
dat wij hier, buiten de Koestal, hebben staan.
Regelmatig wordt er met de vrijwilligers of met leden van de eigen commissie contact
gehouden, via telefoon, mail of WhatsApp
Kees Hendriks, secretaris.
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Beleidsplan Vereniging Vrienden van het Staelduinse Bos 2017 - 2021
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 2018

Rekening van baten en lasten over het jaar 2018
Baten
Contributies leden
Extra bijdragen leden
Totaal ontvangsten leden

7.865
4.890

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

4.577
581
188
0

12.755

5.346

Totaal baten

18.101

Overschot 2018

-2.376

Totalen

15.725

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

10.330
145
648
1.454
12.577
2.003
674
471
3.148

Totaal lasten
Over 2018

15.725
2.376

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 2018
Vlottende activa
Liquide middelen

Voorzieningen
Groot onderhoud d' Oude Koestal
Verwarmingsinstallatie
Vernieuwing inrichting

56.412

36.383
7.000
13.029
56.412

Eigen vermogen

0

Het overschot over het verenigingsjaar 2018 à € 2.377,-- is toegevoegd aan het fonds
“Vernieuwing inrichting”.
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