
Jaarverslag Vereniging “Vrienden van het Staelduinse Bos” 
2015 - 2016,  gepresenteerd op de jaarvergadering  

Staelduindag 2 juli 2016. 
 

 
Beste mensen, 
 
Aan mij de eer om dit jaar voor het eerst het 
jaarverslag te schrijven. En ik kan zeggen dat het een 
druk jaar was, waarin veel gebeurd is.  
 
De belangrijkste taak van de vereniging is om zoveel 
mogelijk mensen kennis te laten maken met de mooie 
natuur van het Staelduinse Bos en ze daarover te 
informeren. Ik begin daarom met de activiteiten die we 
voor het publiek uitvoeren. 
 

Ons centrum “de Koestal” is het hele jaar op zaterdag en zondag open en van april t/m oktober ook 
op woensdagmiddag. Daarnaast in enkele vakanties nog op andere dagen. Dat betekent dat er op 
ongeveer 140 dagen in het afgelopen jaar vrijwilligers van ons nodig waren achter de balie. En dan 
zijn er de activiteiten in het bos: de herfstwandeling, het midwinterhoornblazen, de 
voorjaarsexcursies over knoppen en over vogels, de zomerexcursie en de lezing over zeldzame 
huisdieren.  
 
Dit jaar waren er tijdens de midwinterwandeling ruim 80 bezoekers en moesten we een stop 
inzetten. Fraai dat de excursies zo goed lopen. Voor de scholen zijn er in samenwerking met de 
WNME 13 herfstexcursies, 10 voorjaarsexcursies, 20 GPS tochten, 5 tochten met een tas het bos in 
en 4 kabouterspeurtochten gehouden. In totaal werden er op deze manier 52 excursies voor de 
kinderen gegeven. Als je per excursie ongeveer 20 personen rekent, dan kom je op ruim 1000 
kinderen.  
Ik denk nog wel eens aan de tijd dat we een eigen kinderclub hadden. We vonden het jammer dat dit 
niet meer liep en dat we het op moesten heffen. Maar ik denk dat er iets heel moois voor is 
teruggekomen, waar we veel kinderen mee bereiken.  
Voor de kinderen houden we verder jaarlijks onze Paasspeurtocht. Vanwege het weer dit jaar slechts 
400 deelnemers en dus ongeveer 400 ouders, opa’s en oma’s. Zo liepen op deze vooral winderige 
dag toch nog 800 personen te genieten van het bos. Een aantal om trots op te zijn. 
Dan noem ik nog een aantal incidentele groepen: De Haagse Hogeschool kwam 3x  om hier in de 
Koestal een buitenvergadering te houden, de hockeyclub kwam klootschieten in het bos en er was 
een excursie voor de Zonnebloem. Niet onbelangrijk is het dat men ons centrum begint te vinden 
voor een bescheiden verjaardagsfeestje, theemiddag of personeelsuitje. Daar telde ik er een stuk of 
10 van. Vaak gaat dit gepaard met een korte uitleg binnen of een wandeling door de tuin en/of het 
bos. 
Al met al geeft dit heel wat leven in het bos. We praten dan via de excursies over meer dan 2000 
bezoekers en we turfden tijdens de openingstijden nog ongeveer 10.000 bezoekers. Totaal dus 
12.000 bezoekers.  
 
Om dit alles te organiseren, moet veel werk worden verzet en moet er ook regelmatig worden 
vergaderd.  
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Allereerst noem ik de bemanningsvergadering(*). Zij vergaderen sinds het afgelopen jaar 6x per jaar. 
Tijdens deze vergadering worden heel veel praktische zaken geregeld zoals de aanwezigheid van 
vrijwilligers tijdens de openingstijden; één van de bemanningsleden verzorgt daarvoor per kwartaal 
een rooster. De medewerking en uitwerking van paasspeurtochten. Verder wordt informatie 
uitgewisseld met andere commissies en worden soms aandachtspunten/wensen aangegeven die 
richting bestuur en/of ZHL gaan. Ook komt er soms een vrijwilliger met nieuwe producten voor het 
winkeltje. Zo hebben we houten hazen gekregen, houten standaards voor waxinelichtjes en 
hangmatten/tentjes voor knuffels; daarnaast heeft een vrijwilliger een film gemaakt over ons werk in 
het Staelduinse Bos en deze wordt regelmatig vertoond. Ook is er een kerstgroep aangeschaft die in 
de decembermaand voor de juiste sfeer zorgt. Eigenlijk is de naam bemanningsvergadering niet 
helemaal juist; er wordt veel uitgewisseld met de diverse commissies en de vergaderingen zijn 
toegankelijk voor alle vrijwilligers. Wie heeft een idee 
voor een andere naam??  
(*) Tijdens de vergadering wordt aangegeven dat de 
naam inmiddels “vrijwilligersvergadering” is.  
In juni hebben we geëxperimenteerd met een 
avondvergadering. Een aantal vrijwilligers werkt nog en 
kan niet overdag komen. In juni is het lekker lang licht en 
hoeft men niet door een donker/eng bos te lopen. 
Helaas waren er weinig vrijwilligers aanwezig. We 
denken dan ook dat dit experiment niet voor herhaling 
vatbaar is. 
 
De tentoonstellingscommissie organiseerde 2 tentoonstellingen. Momenteel is er nog de 
tentoonstelling "Zeldzame huisdieren" en afgelopen herfst was er de tentoonstelling ”Knaagdieren 
en hun natuurlijke vijanden” 
 

De bouwcommissie en tuincommissie brengen allerlei verbeteringen 
aan in de Koestal en in de tuin. Zo hebben zij de kinderhoek 
verbeterd en de stoeltjes hier geverfd. De laatste maanden is hard 
gewerkt aan de verbetering van de verlichting.  
Buiten is veel onderhoud gedaan in de tuin, maar er is ook een 
tortelduivenhooiberg gemaakt en een ruïne gemetseld met de kop 
van Linnaeus. Wel vraag ik me af: een ruïne metselen, kan dat? Het 
woordenboek zegt immers: ruïne is een bouwval of overblijfsel. Maar 
goed: onze ruïne is nieuw en gemetseld. 
 
Dan zijn er nog de losse eindjes waar vrijwilligers zich mee bemoeien. 
Ik noem de ledenadministratie. Deze wordt ook door één van de 

vrijwilligers gedaan en het goed bijhouden en doorgeven van alle mutaties kost best veel tijd. Onze 
vereniging heeft al een aantal jaren een ledenaantal dat schommelt tussen de 1100 en 1200. 
Via de mail krijgen de leden de nieuwsbrief van de "Vrienden van het Staelduinse Bos”. Het lijkt 
weinig werk, maar we kunnen mails alleen versturen als leden hun mailadres hebben gegeven en 
aangeven dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen; ook veranderen er nogal eens mailadressen. Dus 
ook hier veel mutaties. 
Als laatste “los eindje” noem ik “Staeltje Natuur”. Twee keer per jaar komt het blad uit. Een dik blad 
dat je thuis in de stoel kunt lezen en foto’s in zwart/wit bevat of de digitale versie op de computer; 
milieuvriendelijk, zonder portokosten voor de leden veraf en met soms prachtige kleurenfoto’s. 
 
Het bestuur vergadert zelf 4x per jaar. Daarnaast werd er 3x vergaderd met het ZHL. We moeten ons 
realiseren dat het bos eigendom is van het ZHL en dat wij zaken signaleren en ook wensen hebben, 
maar dat vaak toestemming nodig is van het ZHL en dat in veel gevallen het ZHL juist de 
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werkzaamheden moet uitvoeren. Zo werd er het afgelopen jaar eerst door het bestuur met het ZHL 
gesproken over de bewegwijzering naar het bos. Het ZHL had geen bezwaar, maar wilde de kar niet 
trekken. Samen met de gemeente hebben we daarna het nodige werk verzet en de borden staan er 
inmiddels. We spraken over de zeer onregelmatige parkeerplaats en het toegangspad naar de 
Koestal en deze zijn bijgewerkt; de gewenste uitbreiding van de parkeerplaats, maar dit stuit op veel 
problemen zoals de Natura-2000 status; er zijn afspraken gemaakt over wie beslissingen neemt over 
de toegankelijkheid van het bos bij storm. In eigen kring hebben we gesproken over zonnepanelen 
op het dak; dit staat voorlopig op een laag pitje omdat diverse fondsen hier geen subsidie voor 
geven, er is een nieuwe handleiding voor de baliedienst gekomen, wil het bestuur meer aandacht 
richting vrijwilligers en is er ruim aandacht voor de commissies en hun wensen. Veel van die wensen 
worden gehonoreerd. 
 
Financieel staan we er goed voor, maar daarover meer in het financieel verslag. 
 
Een goede luisteraar heeft gemerkt dat ik gebroken heb met een traditie van mijn voorganger. In 
bovenstaand stuk heb ik geen enkele naam genoemd. Voordat ik daar nog iets over zeg, wil ik toch 
één naam noemen. In januari is Olga Helmich overleden. Zij was een echte natuurliefhebster en sinds 
1985 was de familie lid van onze vereniging. Vanaf 2008 werd Olga actief als vrijwilligster. Zij heeft dit 
altijd  met veel enthousiasme gedaan.  
 
In de eerste alinea van het verslag schreef ik dat het een druk jaar was voor de "Vrienden van het 
Staelduinse bos”  Heel veel vrijwilligers hebben bijgedragen aan alles wat er gedaan is: de ene was er 
één middag in de maand, de ander soms 3 of meer keren in de week. Ieder deed dat naar zijn eigen 
vermogen en elke bijdrage doet er toe. Als bestuur zijn we blij en trots op zo’n vrijwilligersgroep, 
want zonder al die hulp van jullie zou het niet mogelijk zijn om zo’n centrum op deze manier 
draaiende te houden. Daarom nogmaals: Hartelijk dank allemaal. We rekenen ook het komende jaar 
op jullie.  
 
Kees Hendriks, secretaris 
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Beleidsplan Vereniging Vrienden van het Staelduinse Bos 2016 - 2017 
 
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. 
 
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 2015 
 

Rekening van baten en lasten over het jaar 2015 
 

    Baten 
   Contributies leden 8.275 

  Extra bijdragen leden 4.546 
  Totaal ontvangsten leden 

 
12.821 

     

Giften, excursies, groepen  (netto opbrengst) 6.598 
  Paasspeurtocht (netto opbrengst) 1.482 
  Rente 696 
  Bijzondere schenkingen 382 
  Bijdrage gemeenten 200 
  Totaal diverse inkomsten 

 
9.358 

     

Totaal baten 
  

22.179 

    

Lasten 
   Exploitatie D' Oude Koestal 10.760 

  Onderhoud tuin 935 
  Kosten tentoonstellingen 1.589 
  Totaal beheerslasten Centrum 

 
13.284 

     

Tijdschrift "Staeltje Natuur" 1.956 
  Secretariaatskosten 908 
  Totaal diverse uitgaven 

 
2.864 

     

Totaal lasten 
  

16.148 

Batig saldo 
  

6.031 

    
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 2015 
  

   Vlottende activa 
  Liquide middelen 
 

52.790 

   

   Voorzieningen 
  Voorziening Groot onderhoud d' Oude Koestal 34.288 

 Verwarmingsinstallatie 7.000  

Voorziening Vernieuwing inrichting 11.502 
  

 
52.790 

   Eigen vermogen 
 

0 
 


