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Jaarverslag juni 2021 - juni 2022, vereniging "Vrienden van het Staelduinse 
Bos", zoals wordt gepubliceerd in Staeltje Natuur 93 (januari 2023) 
 
Voorlichting aan bezoekers van het Staelduinse Bos is steeds een belangrijk doel van onze vereniging. 

Bezoekerscentrum d'Oude Koestal  speelt daarin een grote rol, maar ook de tuin, de excursies en ons 

verenigingsblad dragen daar veel aan bij. Inmiddels bestaan we bijna 51 jaar en vervullen een 

belangrijke functie in het Westland. 

Dankzij onze vrijwilligers en donateur-leden kan al het nodige werk gedaan worden. Daarom begint 

dit jaarverslag met een "Hartelijk bedankt" aan iedereen die bijdraagt, met werk of financiële 

ondersteuning, aan de "Vrienden van het Staelduinse Bos".  

 

Openstelling d'Oude Koestal en corona 

Toen de corona besmettingen afnamen, ging de Koestal open op 6 juni 2021. Met maximaal 30 

bezoekers tegelijk, mondkapjes en het scannen van QR-codes voor toegang kon dit in de drukke 

herfstmaanden gelukkig zo blijven. Totdat in de persconferentie op zaterdag  18 december een directe 

lockdown werd afgekondigd. In één avond moest alles afgezegd worden: de excursie en het 

Midwinterhoornblazen van 19 december, de baliediensten en verdere afspraken. Berichtgeving was via 

e-mail, Facebook, website en nieuwsbrief naar de leden. Gelukkig mocht de Koestal op 29 januari 

2022 weer open, inmiddels ook zonder verdere beperkingen.  

 

Tuin 

De tuin was steeds een toevluchtsoord voor veel wandelaars. Het werken van de tuinploeg in de 

buitenlucht ging wel steeds door, soms met elkaar, soms vrijwilligers apart. Zoals altijd is hier veel 

werk verzet, dat veel waardering oplevert. Het verblijf van de duifjes is nu omgevormd tot een trollen-

paradijsje. Overdag zijn ze keurig thuis, maar 's nachts? 

 

Evenementen 

Door de corona beperkingen waren in 2020 en 2021  geen evenementen mogelijk,  zoals de 

Paasspeurtocht of het Midwinterhoornblazen. De Paasspeurtocht op 18 april 2022 was weer 

"ouderwets" druk met 700 betalende deelnemers. Totaal zullen er ca. 1400 wandelaars de tocht 

bezocht hebben. De inzet van veel vrijwilligers, prachtig weer en de tevreden gezichten na afloop 

zorgden voor een goed gevoel. 

 

Excursies en groepen 

Vele groepen hebben de Koestal en het bos bezocht. Soms alleen een excursie in het bos, soms alleen 

een bezoek aan de Koestal, maar vaak ook een combinatie.  

• Scholen via WNTweb Westland: 11 herfst- en 7 voorjaarswandelingen 

• NME uit Maassluis: 4 herfst- en 1 voorjaarswandeling 

• Kaboutertocht voor school uit Schipluiden 

• Publieksexcursies Herfst, Knoppen, Vogels en Zomer, samen ca. 70 deelnemers 

• 4 familiebijeenkomsten, van 8e tot 80e verjaardag 

• Teambuilding van Vitis 

• Gidsencursus van de Groene Motor (met storytelling) 

• Hollandse duinen, koffie/thee voor hun eigen excursie 

• Hockey veteranen met klootschieten 

• Scouting Poeldijk "Met een tas het bos in" 

 

Tentoonstellingen,  inrichting en audio-visueel 

Over tentoonstellingen, films en inrichting werden 7 vergaderingen gehouden. In verband met corona 

beperkingen is het programma aangepast, zodat alle exposities goed bekeken konden worden. Met 

vaste werkavonden en op extra dagen tussendoor is veel werk verzet. In de winter '21-'22 hingen er 

een puzzel van sneeuwfoto's in de zaal beneden. 

Iedere maand draait er boven een andere film voor de bezoekers. 
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Verdere wisseltentoonstellingen: 

• Oostvaardersplassen (verlengd tot zomer 2021) 

• Knaagdieren (herfst 2021) 

• Westlandse schilders (december 2021 - maart 2022) 

• Vlinders (april 2022 - september 2022) 

• 50 jaar (zomer 2022, opening op 2 juli) 

 

Vergaderingen vrijwilligers 

De vrijwilligers hebben 4 keer vergaderd onder voorzitterschap van Anneke Storm.  

 

Bestuur, vergaderen, samenstelling, WBTR 

Het bestuur heeft 6 keer vergaderd. Aad Dijk is hierbij ook vaak aanwezig geweest om zich vast in te 

werken. Later deed Henk Trompetter dit ook. In november 2021 legde Kees Hendriks zijn taak als 

secretaris neer. Els Keizer neemt het secretariaat waar tot de Staelduindag 2022. 

Door persoonlijke omstandigheden liep de overdracht van de penningmeester vertraging op. 

Uiteindelijk heeft Rob van Scherpenzeel de lopende zaken als administrateur afgehandeld met 

ondersteuning van Gerrit Keizer. Nu zijn situatie veranderd is, keert hij terug in het bestuur. 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft de volle aandacht. Met hulp van Bart Sio 

is een Huishoudelijk reglement opgesteld, ligt nu ter goedkeuring van de ledenvergadering. 

 

Overleg met derden 

Er is regelmatig overleg met het Zuid-Hollands Landschap over o.a. coronazaken en het onderhoud 

van het bos. Verdere contacten zijn er geweest met Vitis Vrijwillige Inzet over het werven van 

vrijwilligers en met Westland Cultuurweb als ondersteuning bij b.v. corona protocollen. 

 

Redactie 

Staeltje Natuur 91 en 92 zijn weer naar al onze leden gegaan. De redactie kreeg voldoende kopij 

aangeleverd. Zo'n 400 leden lezen het blad "digitaal", de overigen krijgen de papieren versie. Dit 

wordt grotendeels bezorgd door vrijwilligers, minder dan 20 bladen moeten nog met een postzegel in 

de brievenbus. 

 

Ledenadministratie 

Het aantal leden schommelt rond de 1000. In geheel 2021 schreven we 45 leden uit (verhuisd, 

overleden, niet betaald) en in 2022 (t/m juni ) 19. Er kwamen minder leden bij dan normaal, omdat de 

grote evenementen niet doorgingen: in 2021 plus 22, in 2022 plus 28. Leden werven blijft de aandacht 

houden. 

 

Onderhoud, schoonmaak en levende have 

Dit werk wordt grotendeels door 1 persoon gedaan. Gelukkig springt de tuinploeg bij voor klussen 

zoals de dakgoten. In de Koestal leven vissen en bijen, zij worden meerdere keren per week verzorgd. 

 

Archief 

De vereniging heeft een rijk archief in de Koestal. Inmiddels wordt gewerkt aan het aanvullen met 

materiaal dat van oud-vrijwilligers is geweest en vooral ook aan het bijhouden van de recente 

gebeurtenissen. Ook worden digitale kopieën gemaakt, die niet de stal bewaard worden. 

 

 

Els Keizer, waarnemend secretaris. 
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Beleidsplan Vereniging Vrienden van het Staelduinse Bos 2022-2025 
 
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. Te denken valt aan gerichte acties tijdens de Paasspeurtocht en bij 
excursies.  Ook werving van actieve vrijwilligers en bestuursleden is belangrijk. 
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, onderhoud gebouw 
en apparatuur, archivering. 
Er zal een overzicht gemaakt worden en actueel gehouden worden, waarin beschreven staat welke 
functies en werkzaamheden worden gedaan en door welke personen dat wordt uitgevoerd. 
 
Gastvrouwen en gastheren 
De gastvrouwen en -heren hebben 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 en -heren 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 en -heren ter beschikking worden gesteld. 
In de komende jaren willen we de openingstijden tenminste op het huidige niveau houden. 
Er zal worden voorzien in een opleiding, die tot doel heeft de veiligheid in het bezoekerscentrum te 
waarborgen. Denk aan een instructie wat er moet worden gedaan bij brand en/of evacuatie. 
Ook zullen de gastvrouwen en -heren op de hoogte worden gehouden van werkzaamheden in het 
bos, zodat vragen van bezoekers adequaat kunnen worden beantwoord 
 
Tentoonstellings- en 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. 
Enkele malen 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. 
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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. Zo nodig is er ondersteuning voor 
videopresentaties  in een tentoonstelling. 
 
Excursiecommissie 
Deze commissie verzorgt de rondleidingen voor groepen en schoolklassen. 
In de komende jaren zullen de rondleidingen voor de schoolklassen via het WNTweb verder worden 
uitgebreid. Er zal voor elk seizoen een aparte speurtocht worden gemaakt, die daarna op eenvoudige 
wijze kan worden uitgevoerd door een bezoekende groep of schoolklas. Voorts zal er tenminste 4 
keer per jaar een publieksexcursie met een seizoensgebonden thema worden gegeven, waaraan 
door alle belangstellenden kan worden deelgenomen.  
 
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. 
Deze commissie heeft op dit moment weinig actieve leden. Er zal voor een structurele uitbreiding 
van het aantal mensen binnen de commissie moeten worden gezorgd en/of taken zullen door deze 
commissie worden gedelegeerd 
 
Redactiecommissie 
Deze commissie heeft tot taak om 2 keer per jaar het verenigingsblad Staeltje Natuur uit te brengen 
en te verspreiden onder de leden. 
Op dit moment leest ongeveer 40% van de leden het blad via een link per e-mail. Dat beperkt de 
drukkosten en portokosten, bovendien spaart het grondstoffen en energie hetgeen past in een 
groene uitstraling van een vereniging in het groen. 
Het streven is om het verenigingsblad aan zoveel mogelijk leden digitaal ter beschikking te stellen.  
 
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. 
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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 bijeenkomsten met de regio-
coördinator, de coördinator van het bezoekerscentrum Tenellaplas en regelmatig contact met de 
boswachter. 
Nieuwe bestuursleden zullen worden verplicht om voor aantreden een VOG te overleggen. 
 
Digitale ontwikkelingen 
Gezien de toenemende digitalisering van de gehele maatschappij zal de vereniging daar ook meer 
mee te maken krijgen. In de komende jaren zal het mogelijk gemaakt worden om in het centrum te 
betalen via een pinpas of op andere wijze zonder dat daar contant geld aan te pas komt. 
Ook zal worden bekeken of in het centrum een internetverbinding tot stand kan worden gebracht 
met een goed werkende wifi . 
Voor communicatie wordt bekeken of naast de nu gebruikte kanalen ook gebruik gemaakt kan 
worden van andere media (zoals Twitter, Instagram e.d.) 
 
Aandacht voor wettelijke kaders 
De vereniging moet bij haar activiteiten rekening houden met diverse wet- en regelgeving.  
Hieronder vallen:   
• Bijhouden en uitvoeren van maatregelen, zoals door de overheid wordt voorgeschreven bij 
coronabestrijding. 
• Omgaan met privacy gegevens, zoals dat wordt vereist in de AVG. 
• Onderhoud van informatie, zoals gevraagd wordt om de ANBI status te kunnen behouden. 
• Werken conform de richtlijnen, zoals vastgelegd in de WBTR. 
Voor ondersteuning op dit gebied wordt gezocht naar een organisatie, die alle wetgeving rond 
verenigingen signaleert en richtlijnen opstelt om aan nieuwe wetgeving te kunnen voldoen. Op dit 
moment komt al informatie van het Cultuurweb Westland en Fonds 1818. 
 
Samenwerken in de regio 
De Vrienden van het Staelduinse Bos werken actief samen met WNTweb, IVN, KNNV, musea in de 
regio en ZHL.  
Hieronder valt ook het delen van kennis en ervaringen en elkaars activiteiten bekend maken. 
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Financieel verslag 2021 
 

Rekening van baten en lasten over het jaar 2021 
 

    Baten 
   Contributies leden 7.596 

  Extra bijdragen leden 6.136 
  Totaal ontvangsten leden 

 
13.732 

     

Giften, excursies, groepen  (netto opbrengst) 1.303 
  Paasspeurtocht (afgelaste) 0 
  Rente 1 
  Bijzondere schenkingen 2.000 
  Totaal diverse inkomsten 

 
3.304 

     

Totaal baten 
  

17.036 

overschot 2021 4.731   

Totalen   12.305 

    

Lasten 
   Exploitatie d' Oude Koestal 8.154 

  Extra kosten i.v.m. Covid-19 221   

Vrijwilligerskosten 513   

Excursies en groepsbezoeken 50   

Onderhoud tuin 797 
  Kosten tentoonstellingen 585 
  Totaal beheerskosten Bezoekerscentrum 

 
10.320 

     

Tijdschrift "Staeltje Natuur" 1.030   

Viering 50 jaar VVSB 0 
  Secretariaats- en bestuurskosten 909 
  Vergoeding reiskosten 46   

Totaal diverse uitgaven 
 

1.985 
     

Totaal lasten 
  

12.305 

overschot 2021 
  

4731 

    

Het batig saldo wordt dit jaar ten gunste van het fonds “Viering 50 jaar 
VVSB” gebracht. 
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Balans per 31 december 2021 
  

   Vlottende activa 
  Liquide middelen 
 

56.533 

   

   Voorzieningen 
  Groot onderhoud d' Oude Koestal 35.491 

 Verwarmingsinstallatie 7.000  

Vernieuwing inrichting 9.311  

Viering 50 jaar VVSB 4.731  

  
56.533 

  
  Eigen vermogen 
 

0 
 
Het voordelig saldo over het verenigingsjaar 2021 ad € 4.731 is ten gunste van 
het fonds ”Viering 50 jaar VVSB” gebracht.  
 


