Jaarverslag Vereniging “Vrienden van het Staelduinse Bos”
2016 - 2017, gepresenteerd op de jaarvergadering
Staelduindag 1 juli 2017.
Beste mensen,
Er is in het seizoen 2016-2017 weer veel werk
verzet door de bouwcommissie, de
tentoonstellingscommissie, de tuincommissie, de
groep vrijwilligers die de activiteiten begeleidt, de
baliemedewerkers en het bestuur.
De algehele tendens is om minder vaak, maar
efficiënter te vergaderen. Dat is een goede zaak. Zo
blijft er meer tijd over voor het echte werk. Het
bestuur vergadert al jaren 4x per jaar, maar het
overleg met het Zuid Hollands Landschap is
teruggebracht van 4 naar 2. De algemene vrijwilligers vergaderingen waren 1x per 6 weken en
nu 1x per twee maanden.
Als natuurvereniging werken we in het groen en met het groen, maar de laatste jaren werken
we ook steeds groener. Zo is er door de bouwcommissie in samenwerking met de
tentoonstellingscommissie het laatste jaar hard en veel gewerkt aan de verlichting. Veel
spotjes zijn vervangen door ledstrips. Daarmee is de verlichting van veel objecten beter
geworden, maar ook energiezuiniger. Wat precies de resultaten op dit laatste gebied zijn,
hopen we de komende jaren te zien aan het gebruik van energie.
De tentoonstellingscommissie heeft het afgelopen jaar 4 tentoonstellingen verzorgd. Dat
waren: zeldzame huisdieren, fotoclub ’s-Gravenzande, winter en wandeling door de duinen
naar het strand. Ook werden we verrijkt met een opgezette buizerd en een sprookjesboom
voor de kinderhoek. In de kinderhoek verder belangstelling voor o.a. egels en zeehonden.
De bouwcommissie heeft veel gewerkt aan de aanpassingen voor de verlichting, maar ook het
gewone onderhoud en vervanging van panelen of reparatie van het klepjesspel vroeg de
nodige tijd. Het diorama heeft een tunnel met koepel gekregen, waardoor kinderen nu kunnen
kruipen en alles van binnen uit kunnen zien.
Het afgelopen jaar waren er weer veel activiteiten. Zo telde ik 4 excursies in het bos, bijna 50
WNME najaars- en voorjaarsexcursies en GPS tochten, 2 kaboutertochten, diverse
bijeenkomsten met bijzondere groepen (op aanvraag) en een tweetal bijeenkomsten voor de
vrijwilligers nl de nieuwjaarsbijeenkomst en het vrijwilligersuitje.
De absolute topper bij de activiteiten is nog steeds de Paasspeurtocht. Deze is al heel veel
jaren min of meer op dezelfde manier georganiseerd. Soms vraagt men zich wel eens af:
moeten we niet eens aan iets heel anders denken. Toch waren er ook dit jaar weer ongeveer
800 kinderen die meededen en dus ook ongeveer 1200 ouders, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden. Wat is dan de kracht van deze activiteit? Misschien wel de opmerking die ik
regelmatig hoor: “Vroeger kwam ik hier als kind met mijn ouders en nu kom ik als ouder met
mijn kinderen naar het bos”. Zo geef je door wat je zelf ontvangen hebt. Dat is van grote
waarde.

De tuin vergt veel onderhoud, maar we krijgen hier ook veel goede complimenten over.
Regelmatig zie je mensen rondlopen, die dan zomaar een poosje op het bankje blijven zitten
om te genieten van al dit moois. De Japanse duizendknoop lijkt inmiddels aardig te zijn
teruggedrongen.
Elke zaterdagmiddag, zondag en ook een deel van het jaar op woensdagmiddag zijn we open
en wordt de balie bemand door twee gastvrouwen/gastheren. Soms, als er weinig bezoekers
zijn, is dat lastig. Maar vaak kunnen onze vrijwilligers zich ook echt gastvrouw of gastheer
tonen.
In de kranten verschijnen we ook steeds regelmatiger. Allereerst de stukjes over de diverse
rondleidingen, maar ook stukken over de tuin en de Vrienden. Zelfs op TV was één van onze
prominente medewerkers te zien. Daarnaast noemen we onze website waar veel informatie op
staat, maar ook de website van ZHL waar onze rondleidingen worden genoemd.
Voor de interne communicatie hebben we onze nieuwsbrief en Staeltje Natuur. Onze vraag
om een nieuw redactielid voor Staeltje Natuur heeft er lang gelegen. Het blad komt slechts 2x
per jaar uit. Het bestuur streeft naar iets kortere stukjes en een iets minder dik blad. Dat is nog
niet gelukt, want u bent vaak zo enthousiast dat het aan copy niet ontbreekt. Gelukkig is er nu
hulp gekomen om het blad samen te stellen. Misschien juist wel daardoor kon er ook aandacht
zijn voor de kwaliteit van de foto’s. En dat was in het laatste nummer duidelijk te merken.
Laat onverlet dat de digitale versie met kleurenfoto’s nog mooier is en ook past in ons streven
naar vergroening. Inmiddels ontvangen ruim 300 leden Staeltje Natuur digitaal. Het zou goed
zijn als er nog een 4e persoon dit team versterkt.
Het afgelopen jaar is veel tijd besteedt om het archief op orde te maken en ook te
digitaliseren. Dit werk is nu min of meer in de eindfase. Daarna wordt het makkelijker.
Dan hoeven we het alleen nog bij te houden.
In een jaarverslag blik je meestal terug op het afgelopen jaar, maar er moet ook gekeken
worden naar de toekomst. Wat is het beleid? Waar gaan we naar toe? Hoe bereiken we dat?
Dat is vooral de taak van het bestuur. Het is daarom goed dat in het bestuur een
vertegenwoordiger zit van elke commissie. Zoals ik al zei: het bestuur vergadert zelf 4x per
jaar en 2x met het Zuid-Hollands Landschap. Het afgelopen jaar ook een keer met
Natuurbegraven Nederland.
Alhoewel we als “Vrienden van het Staelduinse Bos” geen zeggenschap hebben over de
ontwikkelingen in en rond het bos, is het toch fijn dat we steeds worden geïnformeerd en
geraadpleegd.
Daarom wil ik in dit jaarverslag een keer uitgebreid ingaan op de zaken die hier gebeurd zijn
en staan te gebeuren.
Allereerst moet gezegd worden dat het afgelopen jaar een nieuw nationaal park is ontstaan:
“de Hollandse Duinen”. Dit strekt zich uit vanaf het Staelduinse Bos via de duinen van Hoek
van Holland en dan naar het noorden tot aan de Kennemerduinen.
Het Staelduinse bos is dus het meest zuidoostelijke puntje van dit nationale park.
Afgelopen najaar werd dit park 3e in de verkiezing van mooiste nationaal park. Deze
uitverkiezing schept ook verplichtingen.
Het Zuid Hollands Landschap heeft met een aantal medewerkers van andere terreinen een
soort van visitatie gehouden in het bos. Men heeft eens kritisch gekeken naar het bos en
aangegeven wat beter moest. Dat was niet mis. Op ons terrein (de wandelaar/recreant) werd
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aangegeven dat er te weinig parkeerruimte is (praten we al jaren over), er wel bankjes staan,
maar dat het daar omheen soms zo dicht is gegroeid dat je weinig moois ziet, dat
verwijsborden (bv naar het bezoekerscentrum) niet overal staan waar dat zou moeten, dat er
soms routepaaltjes missen en zo nog wat meer. Ook het bos zelf behoeft onderhoud. De rand
van het bos is mooi opgeknapt, maar er is een deel populierenbos. Een populier gaat ongeveer
30-40 jaar mee en wordt dan slecht en vaak ook gevaarlijk bij storm. Dit deel is aan
verjonging toe. Datzelfde geldt min of meer voor het deel waar veel eiken staan. Hier verzuurt
de grond door het vele blad. Ook hier zal uitdunning, verjonging of ander onderhoud
verbetering moeten geven.
De komende jaren is er dus veel te doen. Het één zal makkelijk gaan; het ander kost meer tijd.
Inmiddels ligt er al wel een plan om de ingang bij de Staelduinlaan aan te pakken. Dit moet
een mooie toegang worden naar het nieuwe nationale park en tevens 40 parkeerplaatsen
bieden.
Ik noemde al dat we vergaderd hebben met “Natuurbegraven Nederland”. Zij hebben 128 ha
grond aangekocht in de Bonnenpolder. Een klein deel wordt een natuurbegraafplaats en
verder wordt het terrein een natuur-recreatiegebied, passend in het huidige landschap. Ik
schreef er in het voorwoord van Staeltje Natuur al over. Aan veel organisaties wordt gevraagd
om input te leveren. Zo worden o.a. natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, maar
ook de omwonenden bij het werk betrokken. Binnenkort worden omwonenden geïnformeerd
en kunnen zij hun wensen, maar ook hun bezwaren kenbaar maken. Wij noemden in de
vergadering waarin wij werden geïnformeerd al een natuurlijk speelterrein voor kinderen,
aparte ruiterpaden, extra parkeerterreinen aan de rand van het terrein en zo natuurlijk
mogelijke verbindingen tussen bos en nieuwe terrein.
Tot slot:
We kunnen zeggen dat er veel gebeurt in het bos en rondom ons bezoekerscentrum. Dat doen
we met elkaar en daar zijn we heel erg blij mee. Het bestuur wil u danken voor uw werk het
afgelopen jaar en hoopt ook komend jaar op uw inzet te mogen rekenen.
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 2016

Rekening van baten en lasten over het jaar 2016
Baten
Contributies leden
Extra bijdragen leden
Totaal ontvangsten leden

8.160
4.781

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

5.571
296
597
0
0

12.941

6.464

Totaal baten

19.405

Tekort 2016

850

Totalen

20.255

Lasten
Exploitatie D' Oude Koestal
Onderhoud tuin
Kosten tentoonstellingen
Totaal beheerskosten Bezoekerscentrum
Tijdschrift "Staeltje Natuur"
Secretariaatskosten
Vergoeding reiskosten
Totaal diverse uitgaven

12.675
2.343
2.101
17.119
1.632
829
675
3.136

Totaal lasten
Tekort 2016

20.255
850

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 2016
Vlottende activa
Liquide middelen

51.940

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

34.288
7.000
10.502
51.940

Eigen vermogen

0

Het tekort over het verenigingsjaar 2016 ad € 850,-- is onttrokken aan het fonds
“Vernieuwing inrichting”.
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