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V O O R W O O R D 

 

 

Zwijndrecht,  mei 2012  

 

Geachte lezer, 

 

U bent weer in het bezit van een jaarverslag van de Stichting Natuur & 

Landschap Zwijndrechtse Waard. Een verslag vol met lezenswaardige feiten 

over het werk van enthousiaste vrijwilligers. 

 

Het zou de inhoud van de diverse verslagen te kort doen als ik bij het 

voorwoord  al de hoogtepunten zou noemen. Dat zou niet gepast zijn, nog 

afgezien van het feit dat die toppers zeer verschillend kunnen zijn voor u. Maar 

ze zijn er wel, zowel bij de natuur- en milieueducatie, de vogelwerkgroep, de 

Weetpuntactiviteiten als bij de R.O.-bezigheden.  

En wat vindt u van de nieuwe website? 

 

Vermeldenswaard is hier zeker, dat we van twee bijzondere vrijwilligers 

afscheid hebben moeten nemen in 2012: Teun Griffioen en Harrie de With. 

Teun heeft zich ruim 15 jaar als voorzitter van de Werkgroep ’t Weetpunt 

intensief ingezet om van ons informatiecentrum een goed bezocht 

bezoekerscentrum te maken en Harrie heeft met zijn kenmerkende 

nauwgezetheid een groot aantal jaren onze penningen beheerd. Beiden 

hebben met grote inzet hun werk verricht;  het past ons om hen ook op deze 

plek daar nogmaals zeer voor te bedanken! 

 

Fijn is het om gelijk te kunnen melden dat hun vervangers ook bekend zijn.  

Willem de Jong en Cees de Baat nemen de taken van Teun over en Gert de 

With volgt als penningmeester zijn broer Harrie op. Wij wensen hen veel succes 

en plezier toe bij hun vrijwilligerswerk. 

 

Rest mij u nog één ding te melden: ’t Weetpunt wordt voor de vele activiteiten 

zo langzamerhand te klein. We bezinnen ons op een mogelijke uitbreiding om 

alle bezoekers, groot en klein, een aantrekkelijke plek te geven voor hun 

natuuractiviteiten. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe met dit jaarverslag. 

 

Wim Los,  

Voorzitter Stichting N&LZW 
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Samenstelling van het Bestuur 
 
In 2012 vergaderde het Algemeen Bestuur van de Stichting Natuur & Landschap 

Zwijndrechtse Waard 6 maal. Deze vergaderingen vonden plaats in ’t Weetpunt.  

  

Het Dagelijks Bestuur vergaderde veertien dagen voorafgaande aan deAlgemene 

Bestuursvergadering . 

 

Samenstelling Dagelijks Bestuur 

Dhr. W.T. Los    voorzitter  

Dhr. C. Roosendaal                      secretaris  

Dhr. G.P. de With   penningmeester 

 

Samenstelling Algemeen Bestuur 

Dhr. W.T. Los    voorzitter  

Dhr. C. Roosendaal   secretaris 

Dhr. G.P. de With   penningmeester 

Mw. L. Mars-Vonk   Vereniging Arboretum Munnike Park 

Mw. T. de Kievit-van Halm  Vereniging Arboretum Munnike Park 

     werkgroep Publiciteit 

Mw. L. van der Lans-Exler  werkgroep Natuuractiviteiten 

Dhr. J.A. de With   Vogelwerkgroep 

Dhr. A. de Koning   werkgroep Ruimtelijke Ordening 

Dhr. W. de Jong   werkgroep ’t Weetpunt 

Dhr. C. Roosendaal   werkgroep Sponsoring 

Dhr. H. Stoffer   VMBH Heerjansdam 
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Beleidsplan van de Stichting N&LZW 
 
De Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard heeft tot doel het behouden, 

stimuleren en coördineren van activiteiten van organisaties die zich bezig houden met 

de natuur en het landschap in de Zwijndrechtse Waard.  

 

De Stichting N&LZW maakt daarbij gebruik van het informatie-  en bezoekerscentrum 

’t Weetpunt,  gelegen in het Munnikepark.  

Zij doet dit samen met de Vereniging Arboretum Munnike Park. 

 

De Stichting N&LZW geeft informatie over de natuur en het landschap in de 

Zwijndrechtse Waard.  In ’t Weetpunt worden regelmatig tentoonstellingen gehouden 

op het gebied van natuur, landschap en milieu.   

Ook wordt het vogelbestand in dit gebied nauwlettend gevolgd.   

Vanuit ’t Weetpunt worden in samenwerking met IVN Dordrecht  (Vereniging voor 

Natuur-  en Milieueducatie)  buitenschoolse NME -activiteiten georganiseerd.  

 

De Stichting N&LZW geeft educatie aan jong en oud.   

Meer in het bijzonder worden alle basisscholen in de Zwijndrechtse Waard in de 

gelegenheid gesteld om praktische natuurlessen te volgen. 

 

De Stichting N&LZW wil betrokken zijn bij de inrichtingsplannen van de Zwijndrechtse 

Waard en bij het tegengaan van ontwikkelingen die de natuur en het landschap van 

de Zwijndrechtse Waard bedreigen. 

 

Om alle doelstellingen te realiseren streeft de Stichting N&LZW naar nauwe 

samenwerking met diverse overheden, in het bijzonder met  de gemeenten  

Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, en met organisaties die zich bezig houden met 

natuur, landschap en milieu in Nederland. 

 

 

 
 

 Vanuit ’t Weetpunt worden in samenwerking met IVN Dordrecht  (Vereniging voor Natuur-  en 

Milieueducatie)  buitenschoolse NME -activiteiten georganiseerd.  
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Werkgroep ’t Weetpunt 
 
Het is alweer een tijd geleden dat Cees de Baat en ondergetekende het stokje qua 

beheer van het Weetpunt van Teun Griffioen over hebben genomen. 

In eerste instantie in de pas van Teun maar langzaam in ons eigen tempo en onze 

eigen inzichten. Dat onze ideeën niet altijd overeen kwamen met de ideeën van de 

gebruikers van ‘t Weetpunt kwamen wij al snel achter. Het is nu eenmaal niet 

makkelijk voor een ieder om veranderingen te ervaren terwijl er al zolang een soort 

van gewoonte is ontstaan. En wat altijd als vanzelfsprekend werd aangenomen word 

door een paar nieuwe mensen ineens op zijn kop gezet. 
 

Het lopende jaar zal er nog meer veranderen in ‘t  Weetpunt langzaam voeren wij de 

noodzakelijke dingen uit. Veiligheid is op het moment het eerste wat wij als beheer-

ders zullen aanpakken. Inmiddels is de buiten verlichting aangepast en hier en daar 

vervangen in de meterkast. De verbandtrommels zijn vernieuwd, noodverlichting is 

besteld en de sloten van ‘t Weetpunt zullen worden vernieuwd zodat deze ook 

voldoen aan de noodzakelijke veiligheidsnorm. Langzaam aan zijn wij bezig om het 

Weetpunt weer een frisse jonge uitstraling te laten krijgen zodat het aantrekkelijker 

gaat worden voor alle gebruikers, waardoor ook het verhuren makkelijker zal worden. 

Uiteraard in deze moeilijke tijden waar ook de subsidie en sponsor kranen niet echt vol 

open staan moeten wij voor ‘t Weetpunt inkomsten blijven genereren. 
 

Gelukkig is het afgelopen jaar het aantal bezoekende gasten weer flink toegenomen.  

Waardoor er een zekere garantie is ontstaan v.w.b. de noodzakelijke inkomsten 

Ook de schoonmaak is anders geworden dit jaar na het vertrek van Judith, die 

overigens een welkome invulling was na het wegvallen van Mathijs, met Leo zijn wij 

inmiddels zeer content. Alles ruikt weer fris en blinkt ons tegemoet. Komt nog bij dat 

Leo ook nog een handig is met zijn handen waardoor er weer mogelijkheden 

ontstaan voor kleine klusjes. 
 

Ook is er een aanzet gemaakt om de gastvrouwen en heren 2 keer per jaar bij elkaar 

te hebben om hun ideeën en inzichten aan te horen en op deze manier de service 

van ‘t Weetpunt uit te breiden. 

Inmiddels is er een mooie frisse vuilnisbak, zijn er nieuwe koffie-en theekannen en is het 

servies aangevuld. 

Ook het presentatiebord voor buiten is besteld en de loze computer is verwijderd. 

Er is ruimte gecreëerd achter de balie zodat er meer veilige loopruimte is ontstaan. 

Binnenkort zal er gekeken worden naar de toiletten die inmiddels ook al aan 

vervanging toe zijn. Zo ziet u het Weetpunt is on the move. 
 

Verder lopen alle zaken gelukkig naar behoren en is de onderlinge communicatie 

sterk aan het verbeteren. 

Binnen de werkgroep ‘t Weetpunt zijn alle leden druk bezig om hun zaakjes goed in 

orde te krijgen en te houden. 

Iedereen pakt zijn verantwoording en werk in het belang van het grote geheel. 

Ik ben er trots op met zulke bekwame en gemotiveerde en gepassioneerde mensen 

te mogen werken ook al hebben wij niet altijd dezelfde ideeën en inzichten. 
 

Dit jaar is het jaar van de veranderingen en de opbouw van zaken die al veel te lang 

zijn blijven liggen in het verleden. 
 

Willem de Jong,   

Werkgroep ’t Weetpunt 
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Werkgroep Ruimtelijke Ordening 
 

De werkgroep bestond in 2012 nog steeds uit de volgende leden:  

A. de Koning, voorzitter, W. Monshouwer, secretaris, M. de Bruin, A. Buitendijk, R. van 

Kempen, A. Kleiberg, W. Nugteren, W. Punt en H. Stoffer.                                                                                                                                               

 

De werkgroep is in 2012 vier keer in ‘t Weetpunt bijeen geweest.  

De ontwikkelingen en planvorming in de Zwijndrechtse Waard zijn met interesse 

gevolgd. In dat verband is o.a. mondeling overleg gevoerd met wethouder H. Mirck.                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Door de gemeenteraad van Zwijndrecht is het Ontwerp Bestemmingsplan 

Buitengebied Zwijndrecht vastgesteld. Dit plan lag in het laatste kwartaal ter visie. 

De door de werkgroep gemaakte opmerkingen in het kader van het Voorontwerp zijn 

zodanig in het ontwerpplan verwerkt, dat er geen aanleiding was voor het maken 

van verdere bemerkingen. Het is een plezierig gegeven waar te nemen dat acht 

wordt gegeven op gemaakte bemerkingen. 

 

De Landinrichtingscommissie IJsselmonde is nog steeds actief. De werkgroep wordt 

steeds in het genot gesteld van de agenda met bijbehorende stukken. Afhankelijk 

van de onderwerpen worden de bijeenkomsten bezocht en, wanneer daartoe 

aanleiding is, wordt er ingesproken. De herinrichting van de Sophiapolder, van 

weidepolder naar natuurgebied, is dit jaar afgerond.  

Een ander fenomeen dat veel aandacht heeft gevraagd is de zgn. Perenlaan aan de 

Vrouwgelenweg te Hendrik. Ido. Ambacht. 

Het vigerende bestemmingsplan voorziet ter plaatse woningbouw onder handhaving 

van deze unieke laan.  Reeds bij de tervisielegging van dit bestemmingsplan heeft de 

werkgroep zowel mondeling als schriftelijk verzocht om passende maatregelen ter 

behoud van de Perenlaan. Dit jaar kwam de Perenlaan met het omringende gebied 

weer volop in de publieke belangstelling.  

 

De gemeente was voornemens om, vooruitlopende op de realisering van de 

geplande woningbouw, de omringende bomen te kappen en plaatselijk 

voorbelastingen aan te brengen. Dit leverde de nodige commotie op onder 

belangengroeperingen en bewoners. 

De Werkgroep heeft, na bestudering van de plannen, besloten geen actie 

dienaangaande te ondernemen, maar wel de gemeente nogmaals te vragen 

passende maatregelen ter behoud van de Perenlaan te treffen en daarbij verzocht 

voor het behoud daarvan een beheersplan te doen opstellen. 

Ons werd geantwoord dat we ons geen zorgen behoefden te maken, aangezien een 

beleidsplan, dat daarin voorziet, inmiddels gereed is.  

Meerdere keren heeft de werkgroep schriftelijk verzocht ons dat beleidsplan dan ter 

beschikking te stellen, met tot nog toe negatief resultaat. 

Dit wekt op zijn zachtst gezegd bevreemding, zo gaat een plaatselijke overheid toch 

niet om met een zich positief opstellende commissie. 

Wij laten het er niet bij zitten en zullen in 2013, indien nodig, ‘mast gaan klimmen’. 

 

Voor het overige zijn er geen bijzonderheden te melden.  

De Commissie blijft ook in 2013 alert op de ruimtelijke ontwikkelingen in onze mooie 

Zwijndrechtse Waard. 

 

Arie de Koning, voorzitter. 
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Verslag Website www.natuur-zw.nl 
 

In de eerste weken van 2012 hebben Hans Stoffer en Jacques Rozendaal contact 

gehad met Richard Sprokkereef om de website van ’t Weetpunt nieuw leven in te 

blazen. De oude website voldeed niet meer, en Richard was bereid gevonden om 

een nieuwe opzet te maken. Hij gebruikte daarvoor de gratis software van Wordpress.  

 

Na enkele maanden uitproberen en met (uiteraard) allerlei opstartproblemen, lukte 

het met onze 3de versie om een en ander “in de lucht te krijgen”. Tijdens de 

cultuurmarkt in september ‘12 ging de hernieuwde site officieel van start.  

 

Het doel van de site is om de doelstellingen van zowel de Stichting als de Vereniging 

op een “bij de tijdse manier” uit te dragen. Internet is daarvoor heden ten dage een 

uitstekend hulpmiddel, al dienen we wel te beseffen dat de methode zoals we die nu 

hanteren een passieve is. De informatie staat op het World Wide Web, maar mensen 

moeten er actief naar op zoek. Het is dus zaak om bij alle berichten die op een 

andere manier naar buiten gaan, via “Wetenswaard”, via de pers of anderszins, de 

website aan te prijzen: een zinnetje “bezoek ons ook op de website www.natuur-

zw.nl” onder aan alle brieven etc. zou daarbij van nut kunnen zijn.  

 

De website wordt ook gebruikt om allerlei berichten te plaatsen, waarmee mensen, 

vrijwilligers van de Stichting en de Vereniging, deelnemers aan evenementen en 

andere bezoekers van het Arboretum en ’t Weetpunt hun voordeel kunnen doen.  

 

In eerste instantie zou iedere werkgroep auteursrechten kunnen krijgen om hun 

berichten de wereld in te sturen. Vanuit de werkgroepen is daarvoor weinig animo, 

het plan bleek enkele stappen te ver. Er zijn nu 3 personen met auteursrechten: Hans 

Stoffer, Jacques Rozendaal en Dirk Visser. Van die drie is Jacques de meest 

aangesprokene. Deze constructie werkt tot nu toe goed. Het voorgaande is geen 

verwijt naar de mensen uit de werkgroepen: er gaat heel wat tijd inzitten en die 

ontbreekt vaak. De tijd heeft men vaak hard nodig om het werk binnen de werkgroep 

te regelen. Alle begrip van onze kant.  

 

Het is de kunst om de website zo doorzichtig en toegankelijk mogelijk te maken voor 

de bezoekers, ook als ze digitaal niet veel ervaring hebben. Daarom is het welkomst-

bericht op de homepagina kort en bondig. De logo’s en foto’s bevatten links naar 

andere pagina’s op de site. Voor degenen die op papier eens willen zien wat er al zo 

op de site aan informatie is te vinden, is er een leeswijzer. Het is een document van 1 

pagina in pdf, afdrukbaar, dat een goed overzicht geeft van de indeling van de site. 

Zie ook de bijlage na dit verslag.  

 

De samenwerking tussen Jacques en Cees de Baat voor wat de agenda betreft, 

verloopt goed. Cees is als beheerder van ’t Weetpunt verantwoordelijk voor de 

agenda waarop de gebruikers van ’t Weetpunt worden weergegeven. Aan het begin 

van elke maand stuurt hij zijn meest actuele versie, die Jacques dan weer kan 

verwerken in de agenda op de site. Maar…..Cees is degene die de finesses kent, de 

site kan niet voor 100% de informatie foutloos weergeven. Over het niet doorgaan van 

evenementen wordt de web-redactie niet altijd (tijdig) geïnformeerd en het is nog 

maar de vraag of Cees op de hoogte is van niet doorgaan van bijeenkomsten.  

 

Nog even terugkomen op de agenda: in de “sidebar” verschijnen de 1ste tien 

aankomende evenementen. Soms is daar extra informatie aan gekoppeld. Door aan 



Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 

8 

 

te klikken kan dat worden gelezen. Als het geplande tijdstip van een evenement 

voorbij is, wordt de kalender op de sidebar automatisch aangepast. Evenementen 

verder in de toekomst kunnen worden gelezen onder de kop “kalender”. Daarop kan 

naar believen maanden ver worden vooruitgekeken. Overigens kan men er ook op 

teruglezen wat er zoal gaande is geweest. Voor 2012 geldt dat ten dele omdat dit 

onderdeel van de website pas rond de zomervakantie op orde was.  

 

De web-redactie is weliswaar proactief: we kijken zelf vooruit en bekijken de pagina’s 

regelmatig met kritische ogen: het kan altijd beter, het kan ook altijd anders. 

Desalniettemin is de web-redactie afhankelijk van de informatie die vanuit de 

Stichting en Vereniging wordt aangeboden. Als werkgroepen ontdekken dat 

informatie op de site niet meer up to date is of om inhoudelijke redenen moet worden 

aangepast, kan dat ten allen tijde via de mail worden aangeboden. Het streven is om 

een en ander dan zo spoedig mogelijk te verwerken. Vanuit de web-redactie dan 

ook de vraag: zodra de lezers/bezoekers van de site iets opmerken dat niet (meer) 

klopt - een verkeerde datum, een verkeerd adres, een verkeerd mailadres, etc. – laat 

het dan weten.  

 

Ook informatie (berichten) die op de homepage wordt aangeboden is soms langer 

interessant. Deze moet dan ook op de pagina van de betreffende werkgroep worden 

opgenomen. Gaarne doorgeven aan de web-redactie als dat het geval is.  

 

Tot slot. Tot nu toe hebben Hans Stoffer en Jacques Rozendaal met plezier aan de 

website gewerkt. Het bezoekersaantal tot op de dag van 8 maart ‘13 van meer dan 

66.000 geeft een tevreden gevoel.  

 

8 maart ‘13  

Hans Stoffer en Jacques Rozendaal. 
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Natuuractiviteiten voor de jeugd 
 

1.  Niet minder dan 21 activiteiten zijn er te melden in het jaarverslag van 2012. 

Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten 

 

2. Op 11 februari huttenbouwen met wilgentakken van het recreatieschap. Dit is 1 

van de 9 zaterdagmiddagen met natuuractiviteiten voor de jeugd. 

 

3. Op 7 maart kinderboekenschrijver Rene Kerkhoven leest voor. 

 

4. Op 7 maart programma in de Frelustal gestart voor de schooljeugd. 

 

5. Op 12 donderdagochtenden peuters ontvangen van SKZ van 10 tot 12 uur met 

een Nijntje speurtocht. 

 

6. Op 12 Woensdagmiddagen BOBO, een natuurprogramma aangeboden in ’t Weetpunt. 

 

7. Op 15 maart start IVN Schoolgidsencursus met op 5 juli feestelijke afsluiting met 

uitreiking van de IVN schoolgidsendiploma’s. 

 

8. Op 21 maart boomplantdag. Een Amberboom geplant op het schoolplein van de 

Twee Wieken. 

Dit i.s.m. gemeente Zwijndrecht. Wethouder Elbert Visser doet de feestelijke 

onthulling. In de week daarvoor hebben twee schoolgidsen (Jacqueline Knipscheer 

en Averine Vreugdenhil.) de bomen les verzorgd bij de klassen.  

 

9. Van dinsdagmiddag 1 mei t/m vrijdag 4 mei Natuurstad door ToBe in ’t Weetpunt. 

 

10. Op 10 mei 10.000ste  leerling ontvangen van het natuurprogramma voor de scholen. 

 

11. Wethouder Henk Mirck van milieu en duurzaamheid overhandigt de winnares 

Büsranur Temiszoy van OBS de Dolfijn een oorkonde. Voor de rest van de klas is er 

kinderchampagne en taart. 

 

12. In juni gestart met natuurverjaardagen op de tweede woensdagmiddag in de maand. 

 

13. Op elke derde woensdagmiddag ontvangt Harry Aardoom natuurjeugd van 6 jaar 

en ouder met een aantrekkelijke natuurprogramma. 

 

14. Francina Bakas en haar vrijwilligers ontvangen elke 4de en 5de woensdag van de 

maand de ouderen van o.a. Swinhove die zich aanmelden. 

 

15. Inge Castelijn verzorgt op 7 zondagmiddagen wandelingen in het Arboretum. 

 

16. Op 1 juni wethouder Floor van de Velden uit H.I..Ambacht ontvangen bij de Frelustal 

om de educatie voor scholen te promoten. 

 

17. Op 5 september met 25 IVN schoolgidsen een kennismakingsavond op de 

Sophiapolder met Leo Nennie als vogelgids. 

 

18. Op 15 september met een paar schoolgidsen met de IVN kraam op de cultuurmarkt 

in Zwijndrecht gestaan. 
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19. Op 21 september 30 Russische kinderen ontvangen met een IVN natuurprogramma  

“Op zoek naar sporen in de natuur” door de lesboekjes te laten vertalen in het Russisch 

hadden deze kinderen een hele leuke dag. 

 

20. Op 10 oktober de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd in de Kiboehoeve 

door IVN schoolgidsen Madelon Meijer en Pieta Mos. 

 

21. Op 28 oktober de Nacht van de Nacht verzorgt door IVN schoolgids Jannie de 

Nooijer en Henk Mirck. 

 

22. Op 3 november is de Natuurwerkdag. Wilgenmand gesnoeid met materialen van 

Landschapsbeheer Zuid-Holland. 

 

23. In maart gestart met schoolgidsenwerk. In de maanden maart tot en met juni en 

september tot en met oktober op de locaties in Zwijndrecht bij ’t Weetpunt en 

Kiboehoeve, in Heerjansdam bij Molenwei, Waalpad, en Wevershoek, in 

H.I.Ambacht Frelustal en Jeugdspeelpark 32 scholen met ongeveer 3794 leerlingen 

met totaal 711 begeleiders worden ontvangen door schoolgidsen. 

 

24. De werkgroep bestaat uit: 22 gediplomeerde IVN schoolgidsen en 3 schoolgids-

assistenten. Ze hebben in 2012 veel kinderen kennis laten maken met de natuur in hun 

omgeving. Onze dank gaat uit naar alle IVN natuurgidsen en IVN schoolgidsen, 

vrijwilligers van ’t Weetpunt en de coördinator Helmi de Geus. Dankzij de inzet en ook 

de ervaring van onze werkgroep waren we in staat om voor een gevarieerde 

doelgroep een aansprekend natuurprogramma aan te bieden. 

 

25. In 2013 starten we op de zaterdagmiddag met IVN Scharrelkids voor de jeugd 

vanaf 6 jaar met hun ouders en grootouders. Dit is verwerkt in een prachtige folder 

gemaakt door Helmi de Geus. Alle 32 scholen zijn aangeschreven voor 2013  

 

 

Namens natuuractiviteiten van de S N & L Z Waard in ’t Weetpunt,  

Coördinatoren: Lidy van der Lans-Exler en Helmi de Geus- van Dam 

 

 

Hendrik Ido Ambacht, 31 januari 2013.   

  

 
 

 Gediplomeerde schoolgidsen 2012 
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Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard 
 

Ook in 2012 hadden we bij de Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard geen officiële 

coördinator. De kar werd wederom getrokken door Gerard van der Graaf en Harrie 

de With, respectievelijk vice coördinator en secretaris van de vogelwerkgroep. Gerard 

heeft tijdens de najaarsvergadering in oktober zijn functie als vice coördinator 

definitief neergelegd. Tijdens diezelfde vergadering heeft Ron Stevense aangegeven 

interesse te hebben in de functie van voorzitter. Hij moet alleen eerst nog wat zaken 

afronden en zal dit begin 2013 oppakken. 

  

Ledenbestand: 

Eind 2012 bestaat vogelwerkgroep uit ruim 20 leden.  

 

Bijeenkomsten vogelwerkgroep: 

In 2012 hebben we wederom 12 avondbijeenkomsten gehouden, waaronder de 

voor- en najaarsvergadering. In de maanden mei-september hebben we op de vaste 

vogelwerkgroep avonden korte excursies gehouden naar natuurgebieden in de 

omgeving. Een aantal excursies zijn niet doorgegaan i.v.m. slechte weersomstandig-

heden. De winteravonden werden gevuld met o.a. een presentatie van Ron 

Stevense. Daarnaast zijn er verspreid over de avonden een aantal films bekeken. 

Naast deze avondbijeenkomsten zijn er in de eerste helft van het jaar nog diverse 

excursies georganiseerd, maar door het matige animo en de weeromstandigheden 

zijn die niet allemaal doorgegaan. In de 2e helft van het jaar was er geen vast 

excursieprogramma meer, maar is er besloten om ad hoc excursies te organiseren. 

Met de huidige technologie is het tegenwoordig heel makkelijk om elkaar snel op de 

hoogte te stellen als iemand een excursie wil organiseren. 

 

Tellingen / inventarisaties: 

T.b.v. SOVON Vogelonderzoek Nederland: 

 Wintervogeltellingen: januari, februari, maart, oktober, november en december 6 

gebieden. 

 Punt Transect Tellingen (PTT): Tussen 15 en 31 december 3 routes geteld. 

 

Overige tellingen:  

 Munnikendevel en de Oude Devel zijn maandelijks geteld. 

 Gierzwaluwtelling Kijfhoekkerkje is dit jaar niet meer uitgevoerd. In 2011 zat er al 

niets meer en ook in 2012 zijn geen vliegende Gierzwaluwen meer gezien rond het 

kerkje. Hierop hebben we de telling afgeblazen. 

 Huis- en Boerenzwaluwtellingen: door 4 teams werd de Zwijndrechtse Waard 

geteld.  

 

Overige activiteiten van de vogelwerkgroep: 

Aan de Euro Birdwatch 2012 hebben we dit jaar op het laatste moment niet meegedaan. 

De weeromstandigheden waren te slecht om in het veld een telling van een aantal uren 

uit te voeren. We hopen in 2013 op beter weer. 
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Publiciteit: 

De meeste van onze activiteiten worden beschreven op de website van de 

vogelwerkgroep: 

http://www.xs4all.nl/~schummho/VWZ/ 

en op de website van de Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard: 

http:/www.natuur-zw.nl 

 

Daarnaast hebben we in bezoekers- en informatiecentrum ’t Weetpunt een vitrine tot 

onze beschikking waarin we onze werkgroep presenteren. Deze vitrine wordt een 

aantal keren per jaar aangepast aan het jaargetijde. 

 

Vooruitblik op 2013: 

In 2013 zal Ron Stevens zich in gaan zetten als coördinator van de vogelwerkgroep. 

Naast de al bestaande activiteiten gaan we proberen wat nieuwe activiteiten te 

ontwikkelen. Het zou leuk zijn als dit er voor zou zorgen dat we weer meer 

vogelaars/vogelliefhebbers aantrekken, zodat we nog meer activiteiten kunnen 

organiseren.  

 

 

Namens Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard 

 

Harrie de With (secretaris) 

 

 

Hendrik-Ido-Ambacht, 11 maart 2013 
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Werkgroep Publiciteit 
 

Ontwikkelingen 2012 kwartaaluitgave ‘Wetenswaard’ en plannen voor het jaar 2013 

 

‘Wetenswaard’ een blad voor onze sponsors, gemeenteraadsleden, bibliotheken, 

wachtruimtes en alle vrijwilligers van zowel de Stichting als van de Vereniging 

Arboretum Munnike Park. 

 

De redactie van Wetenswaard heeft drie vaste leden. Gezamenlijk bepalen zij de 

inhoud van het blad. Teksten worden geschreven door Marjan d'Hond en Fred 

Molhuizen, Tine de Kievit doet de vormgeving en productie. Foto’s worden 

aangeleverd door de correspondenten en daarbij zijn Joke Wieman en Fred 

Molhuizen onze fotograven die voor foto’s voor de omslag aanleveren.  

Bij haar werk kan de redactie rekenen op een aantal vaste correspondenten; een 

verrijking voor het blad. Iedere schrijver (m/v) heeft een eigen stijl, er komt een 

veelheid aan onderwerpen aan de orde én Wetenswaard is zo echt een uitgave voor 

en door alle vrijwilligers. Alle geledingen van de Stichting en de Vereniging komen in 

het blad aan bod. 

 

Naast de ‘losse’ onderwerpen, heeft Wetenswaard vaste rubrieken. In 2012 waren 

dat: ‘Ik ben hier geheel vrijwillig…’, ‘De geheimen van het Munnikepark’, een gedicht 

over de natuur en ‘Tuintaal’. De eerste twee rubrieken worden in 2013 vervangen, het 

gedicht en ‘Tuintaal’ blijven doorgaan. 

 

In de vierde editie van 2012 zijn de mensen achter de vernieuwde website 

www.natuur-zw.nl voorgesteld. Wetenswaard is een kwartaalblad en daarin kun je 

niet actueel zijn. Internet kan dat wel. In die zin kan een site een aanvulling zijn op een 

blad. De redactie van Wetenswaard heeft dan ook regelmatig overleg met Jacques 

Rozendaal om onderwerpen op elkaar af te stemmen.    

 

Ook in 2012 is het blad per post bezorgd. Drukkerij DMDR uit Zwijndrecht, sponsort het 

drukken en verzendklaar maken van Wetenswaard. 

 

Namens de redactie, 

Marjan d’Hond 

 
foto’s: Joke Wieman 
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Tentoonstellingsgroep 
 

Zoals ieder jaar zijn er ook dit kalenderjaar 4 tentoonstellingen geweest. 

 

De groep bestaat uit 2 vrijwilligers, die de tentoonstellingen bedenken en opbouwen. 

Zij krijgen daarbij de niet te missen hulp van een groep vrijwillige fotografen en een 

nog grotere groep belangstellenden, die voor een niet aflatende stroom oude 

tijdschriften en kalenders over de natuur zorgen. Ook zij zijn een onmisbare schakel 

voor het welslagen van de uitstalling voor een geïnteresseerd publiek. In dat verband 

mag de trouwe medewerkster die, week in week uit, bereid is al het plaatwerk van 

groot tot klein voor het welslagen van de tentoonstellingen uit te knippen, niet 

overgeslagen worden. 

 

Wat de onderwerpen betreft blijven de samenstellers van mening, dat de 

onderwerpen moeten gaan of raakvlakken moeten hebben met de natuur in de 

Zwijndrechtse Waard. Bovendien zoeken we naar onderwerpen die passen bij het 

ontspannen gevoel van de weekendwandelaar. Gezien de reacties in het jaar 2012, 

zullen we ook het komende jaar deze leidraad niet verlaten. 

 

De bibliotheek 

In december heeft het bestuur van de Stichting besloten voor een bibliotheek te 

kiezen, waarin het accent ligt op natuur in ruime zin en op rijk geïllustreerde boeken. 

Deze bibliotheek zal ook door vakmensen, als ondersteuning, bruikbaar worden 

gemaakt voor geïnteresseerde gebruikers. 

Het werk zal in 2013 opgepakt worden met als doel in ieder geval een nette uitstraling 

en het handzaam indelen van de boeken in rubrieken. 

 

Namens de tentoonstellingsgroep, 

Hans Stegeman 

 
  Foto: Joke Wieman 
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Gastvrouwen -heren 2012 
 
Ook dit jaar is het weer gelukt om op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag  

‘t Weetpunt open te kunnen stellen voor bezoekers die ontvangen werden door 

gastvrouwen en gastheren. Bij deze wil ik hen van harte bedanken voor hun tijd en 

inzet die zij daarvoor beschikbaar stelden. 

 

De derde woensdag van de maand was weer een succes. Harry Aardoom en enkele 

schoolgidsen hebben weer interessante middagen georganiseerd voor de jeugd. Zij 

hebben zich inmiddels verzekerd van hulpkrachten en dat was ook wel nodig want er 

kwamen weer veel kinderen (en ouders) op af. Er werd aan maar liefst 1173 kinderen 

les gegeven en er waren 474 begeleiders bij. Dank voor hun werk en inzet. 

 

De diverse rondleidingen en cursussen trokken 267 belangstellenden. Ook de rond- en 

cursusleiders bij deze hartelijk bedankt. 

 

Buiten de schoolactiviteiten zijn er op de overige woensdagen, zaterdagen en 

zondagen 1947 volwassenen en 1163 kinderen ’t Weetpunt bezocht. Al met al dus 

zo’n dikke 5000 bezoekers. 

 

In dit jaar zijn we wel een aantal gastvrouwen en gastheren “kwijt” geraakt. Om 

verschillende redenen hebben Hans de Vries, Fred Molhuizen en aan het eind van het 

jaar Henk van Noort met hun gastheerwerk op zaterdag en/of zondag moeten 

stoppen. We danken hen voor de vele uren die zij in ’t Weetpunt waren om de 

bezoekers te ontvangen.  

Voor de zaterdag hebben we gelukkig nieuwe gastvrouwen bereid gevonden om dit 

werk te gaan doen: Ankie van Dijk, samen met Thea Los en Attie Zandee. Voor de 

woensdagmiddag hebben we ook versterking gekregen: Annelies Stoute en m.i.v. 

2013 nemen Christa Derks en Riet Eijkenaar samen een woensdagmiddag voor hun 

rekening.  

Allen welkom in ons ontvangstteam en we hopen lang van hun diensten gebruik te 

mogen maken. 

 

Maar  voor  de zaterdagen en zondagen komen we eigenlijk nog wat mensen te kort, 

dus mocht u iemand kennen die ons team wil versterken…. Laat het me even weten: 

0786102318.  

 

Andries van der Ent, coördinator Gastvrouwen/-heren. 
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Sponsoring blijft hard nodig 

 
Deze vier woorden, als titel boven een artikel, stonden steevast vermeld in vele 

eerdere uitgaven van Wetenswaard. Ook in dit jaarverslag willen wij dit motto weer 

gebruiken, omdat sponsoring inderdaad hard nodig blijft. 

Wij nemen een paar zinnen over uit de vorige verhalen over sponsoring, zoals: ”Er 

blijven voor de toekomst volop mogelijkheden voor sponsoring.” 

En, wij hopen: “ Dat de bereidwilligheid van meerdere sponsors ons in de gelegenheid 

blijft stellen om een aantal projecten te realiseren, ten behoeve van ’t Weetpunt en 

het Munnikepark.” Deze zinnen hebben nog niets aan actualiteit verloren. 

 

Het is  de secretaris van de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard, die 

allerlei activiteiten ontwikkelt om de sponsoring in goede banen te leiden. Hij doet dat 

in de hoop, dat de Stichting de sponsoring hoog in het vaandel kan houden.  

Wij herhalen het nog maar eens: Sponsoring blijft hard nodig. 

 

Het bestuur mag echter haar ogen niet sluiten voor de realiteit, dat het op dit moment 

in verband met de financiële crisis erg moeilijk is om nieuwe sponsoren te krijgen. 

In het afgelopen jaar zijn wij er toch in geslaagd om nieuwe sponsoren te vinden, 

zowel bedrijven als particulieren. 

Wij willen alle sponsoren nogmaals bedanken voor hun steun over het afgelopen jaar, 

de namen worden elk kwartaal vermeld in “Wetenswaard’ en op onze website. 

In 2013 gaat het Stichtingsbestuur graag de uitdaging aan om nieuwe “supporters” te 

vinden. 

 

Het bestuur van de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard gebruikt 

daarbij als speerpunt de educatieve activiteiten voor de jeugd.  

Zo zijn er voor de kinderen leuke activiteiten op de zaterdag- en woensdagmiddag in  

’t Weetpunt. 

  

Wij noemen in dit verband ook het mooie werk van de schoolgidsen die natuur en 

milieueducatie verzorgen voor de basisschoolleerlingen in Zwijndrecht, Hendrik Ido 

Ambacht en Heerjansdam. 

Er wordt op dit moment op vier verschillende plaatsen les gegeven: in totaal doen 32 

scholen mee aan dit project. 

In 2012 hebben 12 Schoolgidsen de schoolgidsencursus met goed gevolg afgesloten 

zodat wij in de toekomst verzekerd zijn van goede krachten die met liefde voor de 

natuur les geven in de Zwijndrechtse Waard . Deze cursus wordt mede georganiseerd 

door Instituut voor natuureducatie & duurzaamheid (IVN). 

Het is het Stichtingsbestuur bekend, dat de gemeente Zwijndrecht en de gemeente 

Hendrik-Ido-Ambacht zeer ingenomen zijn met al deze activiteiten. 

Er is dus alle reden om op zoek te gaan naar nieuwe sponsoren. 

Dit is de enorme uitdaging waar de Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse 

Waard voor staat. 

 

Wij zijn gaarne bereid u nadere informatie te verstrekken. 

  

Cees Roosendaal, PR-medewerker. 
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Overgenomen uit het jaarverslag van: De Vereniging Arboretum Munnike Park 
 

JAARVERSLAG OVER 2012 
 

 

Dit is het secretarieel verslag over de activiteiten van de Vereniging Arboretum 

Munnike Park. Over het echte werk van de leden van onze vereniging in ons 

arboretum is verslag gedaan door Leny Mars, zoals u elders in dit jaarverslag kunt 

lezen. 

 

Zoals elk jaar zijn we gestart met de traditionele nieuwjaarsreceptie tezamen met de 

Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard, dit keer op zaterdag 7 januari. En 

zoals altijd was het er gezellig: De gebruikelijke toespraken met terugblikken op 2011 

en ook vooruitblikken op het jaar 2012 en natuurlijk een hapje en een drankje en een 

toast op 2012.  

 

Op 25 april werd de algemene ledenvergadering van onze vereniging gehouden in ´t 

Weet-punt, waarbij 29 leden aanwezig waren. Wat er in deze vergadering zoal 

besproken en besloten werd kunt u lezen in het door Melita Priems gemaakte verslag.  

 

Dit jaar hebben we drie nieuwe leden mogen verwelkomen t.w.:   

Tiny Bronscheer, Metha van der Net-Rozendaal en Bastiaan v.d. Linden. 

Helaas hebben we wegens overlijden afscheid moeten nemen van Nettie van 

Assendelft. Ze is vele jaren als vrijwilliger in het arboretum werkzaam geweest. Lidy van 

der Lans-Exler heeft, in verband met drukke werkzaamheden voor de Stichting Natuur 

& Landschap Zwijndrechtse Waard en het Instituut voor Natuureducatie en 

duurzaamheid (IVN), haar lidmaatschap opgezegd. Ons ledenaantal bedraagt nu 47. 

Er werkten dit jaar ook 3 stagiaires in ons arboretum. 

 

In april hebben we bij Florensis de stekken van de eenjarige zomerbloeiers voor in de 

borders voor ’t Weetpunt verspeend en in mei zijn deze geplant.  

 

Vrijdag 27 april was een bijzondere dag voor het aftreden van Dirk Visser, die na bijna 

25 jaar penningmeesterschap van onze vereniging als erelid van onze vereniging 

werd benoemd. Tevens werd hij ’s morgens in een officiële bijeenkomst in Hendrik Ido 

Ambacht door de burgemeester toegesproken en werd hem een Koninklijke 

onderscheiding uitgereikt. Het zelfde overkwam Teun Griffioen van de stichting Natuur 

& Landschap Zwijndrechtse Waard, maar dan in Zwijndrecht. 

´s Middags was er in ´t Weetpunt een oranjeborrel waar de beide voorzitters hen 

toespraken en bedankten voor het vele werk dat ze resp. voor de vereniging en de 

stichting hebben verricht.  

 

Zaterdag 7 juli was de jaarlijkse studiedag van de vrijwilligers van onze vereniging. Het 

reisdoel was de Floriade in Venlo. Daar was ongelofelijk veel te zien en te leren en het 

werd dan ook een intensieve dag. De dag werd op de terugweg afgesloten met een 
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diner in Breda. Een geslaagde, door Leny Mars georganiseerde dag, waarvoor 

hartelijk dank! 

In dit jaar heeft het bestuur 6 bestuursvergaderingen gehouden, waar veel zaken 

besproken werden. De belangrijkste waren: 

 Voor de vernieuwde website is Dirk Visser onze contactpersoon. 

 Wegens ziekte van Leen Stolk vervangt René Plaisier hem. 

 De overdracht van de financiële zaken aan de nieuwe penningmeester. 

 Het vernieuwen van het rosarium en de bruggen. 

 Het vervangen en vernieuwen van gereedschap. 

 Mogelijke plaatsing van een kunstwerk t.g.v. het 25-jarig bestaan. 

 

De onderstaande personen maken deel uit van het bestuur: 

Theo G. van Bronswijk  voorzitter                 (TvB) 

Leny J. Mars-Vonk           vice-voorzitter         (LM)  

Andries van der Ent  secretaris   (AvdE) 

Leo P. de Best                penningmeester       (LdB) 

Tine de Kievit-van Halm                                  (TdK) 

Melita Priems                                                       (MP) 

 

Verder werd er ook nog een aantal malen vergaderd ter voorbereiding van onder-

staande zaken. Er is in het afgelopen jaar ook veel overleg gevoerd met verschillende 

instanties.  Zoals in het jaarverslag van vorig jaar reeds vermeld was er een conflict 

ontstaan met de gemeente over teruggave van een deel van de bijdrage aan onze 

vereniging door de gemeente hetgeen we aan de bezwarencommissie hebben 

voorgelegd. Op 26 april zijn we door de commissie gehoord en hebben op 22 juni 

daarover een reactie gekregen. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente ons op 31 

augustus bericht dat de teruggave niet gedaan hoeft te worden. 

Op 16 augustus is er het reguliere overleg geweest met de Stichting en de gemeente. 

Gelukkig was onze “vaste” accountmanager Graciëlla Marica daarbij weer aanwezig.  

In de bijeenkomst  meldde wethouder Henk Mirck dat de overeenkomst die we hebben 

met de gemeente over haar bijdrage voor ons werk in het arboretum m.i.v. 1 januari 

2014 wordt opgezegd, hetgeen in een brief op 31 augustus schriftelijk is bevestigd. 

Daarbij werd tevens vermeld dat de gemeente op korte termijn met ons een gesprek zal 

hebben over hoe e.e.a. in de toekomst verder zal kunnen gaan. 

 

In maart/april is er enige onduidelijkheid geweest over het maaiwerk in het arboretum. 

Op 28 mei is hierover overleg geweest met de gemeente en is dit gelukkig op een 

correcte manier opgelost.  

 

Het jaar werd weer afgesloten met een gezellige kerstavond waarop kerststukjes 

konden worden gemaakt en waar aan de aanwezigen een dvd werd uitgereikt van 

onze studiedag naar de Floriade. Zoals gebruikelijk werd die besloten werd met een 

hapje en drankje. 

 

Andries van der Ent, secretaris 
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Financieel verslag 2012 

SN&LZW 

Postbus  1206 

3330 CE ZWIJNDRECHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  G&H 
  

 ADMINISTRATIE 
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012           

      ACTIVA 

     
      

 

31-12-2012 

 

31-12-2011 

 

€ € 

 

€ € 

      Materiële vaste activa 

     
      Inventaris 

 

          418  

  

             -  

      
      VLOTTENDE ACTIVA 

     
      Vorderingen 

     
      Te ontvangen sponsorbijdrage              -  

  

       1.700  

 Te ontvangen bijdrage beheer        1.020  

  

          353  

 Te ontvangen bedragen        2.527  

  

       1.626  

 Te ontvangen Interest        1.477  

  

       1.468  

 Vooruitbetaalde kosten        1.301  

  

          330  

 

  

       6.325  

  

       5.477  

      Liquide middelen 

     
      Rabobank rek.crt.        5.700  

  

       7.271  

 Rabobank rendementsrekening       96.274  

  

      91.306  

 

  

    101.974  

  

      98.577  

      
      
      
      
      
      
      
      
                                                                                                              

      
      

  

  

 

                                       

  

    108.717  

  

    104.054  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  G&H 
  

 ADMINISTRATIE 
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 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012           

      PASSIVA 

     
      

 

31-12-2012 

 

31-12-2011 

 

€ € 

 

€ € 

      EIGEN VERMOGEN 

     
      Algemene reserve 

 

      32.567  

  

      27.977  

      
      BESTEMMINGSRESERVE 

 

      11.982  

  

      10.952  

      
      VOORZIENING T.B.V. UITBREIDING 

 

      50.000  

  

      50.000  

      
      RESERVE PROJECTEN 

 

       8.058  

  

       8.633  

            
KORTLOPENDE SCHULDEN 

     
      

Vooruit ontvangen bedragen 

       

5.500  

  

       6.011  

 

Nog te betalen kosten 

          

610  

  

          481  

 

  

       6.110  

  

       6.492  

    

                                                      

      
      
      
      
      
      
      
                                                                                                              

      
      

    

                                     

      
      

  

    108.717  

  

    104.054  
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2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012         

 

2012 2011 

 € €  € € 

Donaties, giften, adopties  10.300   

           

14.330 

Subsidies schoolgidsen        4.500  

  

       4.300  

 Subsidies overig        1.500  

  

             -  

 Bijdrage scholen        3.225  

  

       3.110  

 Huuropbrengst        4.048  

  

       3.675  

 Bijdrage VAMP        2.400  

  

       2.400  

 Opbrengst nestkast           999  

  

          397  

 

      SOM DER OPBRENGSTEN 

 

      26.972  

  

      28.212  

      
      Afschrijvingen           180  

  

          796  

 Huisvestingskosten        7.424  

  

       9.947  

 Kantoorkosten        1.277  

  

       2.804  

 Verkoopkosten           280  

  

          391  

 Algemene kosten           824  

  

          875  

  

Vogelwerkgroep            44  

  

           31  

  

Werkgroep Ruimtelijke Ordening              -  

  

          102  

 

Werkgroep 't Weetpunt 

      

12.643  

  

      12.356  

       

SOM DER KOSTEN 

 

                 

22.672- 

  

     27.302- 

      

  

       4.300  

  

          910  

      Rentebaten & soortgelijke 

opbrengsten        1.477  

  

       1.468  

 Rentelasten & soortgelijke kosten          157- 

  

         163- 

 

      

  

       1.320  

  

       1.305  

      EXPLOITATIERESULTAAT 

 

       5.620  

  

       2.215  

      Af: Aandeel Vereniging MunnikePark 

in donaties etc. 10% 

 

   1.030-         

 

1.433- 

 

  

  

        

RESULTAAT 

 

       4.590  

  

        782       
 

 

 

 

 

 

  G&H 
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3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012       

        ACTIVA 

       

 

Aanschaf 

 

Afschrijving 

 

Afschrijving 

 

Boekwaarde 

Materiële vaste activa waarde 

 

tm 2011 

 

2012 

 

31-12-2012 

        Inventaris                    2012  €       598  

 

 €           -  

 

 €       180  

 

 €       418  

      

                                      

Inventaris  €       598  

 

 €           -  

 

 €       180  

 

 €       418  

        Het afschrijvingspercentage voor inventaris bedraagt: 

   

33,33% 

        PASSIVA 

       

        EIGEN VERMOGEN 

       

        Algemene reserve 

    

2012 

 

2011 

        Stand per 1 januari       €   27.977    €   27.195  

Resultaat 

    

 €     4.590  

 

 €       782  

        Stand per 31 december 

    

 €   32.567  

 

 €   27.977  

        BESTEMMINGSRESERVE 

       

        Bestemmingsreserve Vereniging Munnikepark 

 

2012 

 

2011 

Stand per 1 januari  

    

 €   10.952  

 

 €     9.489  

Onttrekkingen 

    

 €           -  

 

 €           -  

     

 €   10.952  

 

 €     9.489  

Aandeel donaties 10% 

    

 €     1.030  

 

 €     1.463  

Stand per 31 december 

    

 €   11.982  

 

 €   10.952  

        RESERVE PROJECTEN 

    

2012 

 

2011 

        Diverse projecten per 1 

januari 

    

 €     8.633  

 

 €     1.633  

Mutatie 

    

 €      575- 

 

 €     7.000  

Stand per 31 december 

    

 €     8.058  

 

 €     8.633  
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4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012 

 

2012 

 

2011 

 

€ 

 

€ 

Materiële vaste activa 

   Afschrijving inventaris           180  

 

          796  

    Huisvestingskosten 

   Beheer 't Weetpunt        3.681  

 

       5.538  

Gas, water, electra        2.701  

 

       2.988  

Kosten Netwerk           419  

 

          431  

Grondlasten           623  

 

          990  

 

       7.424  

 

       9.947  

    Kantoorkosten 

   Kantoorbehoeften           275  

 

          142  

Drukwerk           202  

 

       1.727  

Telefoon           539  

 

          544  

Porti           261  

 

          391  

 

       1.277  

 

       2.804  

    Verkoopkosten 

   Representatiekosten           280  

 

          391  

    Algemene kosten 

   Verzekeringen           475  

 

          468  

Contributies en abonnementen           320  

 

          349  

Overige algemene kosten            29  

 

           58  

 

          824  

 

          875  

    Werkgroep 't Weetpunt 

   Beheer        1.530  

 

       2.463  

Boodschappen tbv 't Weetpunt        1.113  

 

       1.482  

Baliewacht            98  

 

           67  

Multimedia           458  

 

           85  

Natuur en Milieu Educatie        1.767  

 

          936  

Schoolgidsen        6.858  

 

       7.073  

Tentoonstellingen           819  

 

          250  

 

      12.643  

 

      12.356  
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Begroting 2013 

Inkomsten Bedrag 

Sponsorgelden  €     11.000,00  
Bijdrage Ver. Arboretum Munnikepark  €       2.400,00  
Geode  €       1.125,00  
Opbrengst nestkast  €         500,00  
Diverse giften  €         150,00  
Koffiegeld  €         150,00  
Verhuur  €       4.000,00  
Rente inkomsten  €       1.500,00  
Bijdrage scholen aan schoolgidsenprogramma  €       3.500,00  
Bijdrage gem. Zwijndrecht tbv schoolgidsen  €       3.500,00  
Bijdrage gem. H.I.Ambacht tbv schoolgidsen  €       1.750,00  
Totaal  €    29.575,00  

  Uitgaven Bedrag 

Eneco  €       3.000,00  
Oasen  €         150,00  
Grondlasten  €         650,00  
Netwerk  €         450,00  
Beheerder  €       4.000,00  

Totaal Huisvestingskosten  €       8.250,00  

  Kantoorartikelen  €         300,00  
Bankkosten  €         250,00  
Drukwerk (incl Wetenswaard)  €       2.000,00  
Telefonie / Internet  €         550,00  
Portokosten  €         375,00  

Totaal Kantoorkosten  €       3.475,00  

  Verzekeringen  €         500,00  
Contributies/abonnementen  €         400,00  
Diversen Representatie  €         250,00  

Totaal Algemene kosten  €       1.150,00  

  10% Sponsorgelden tbv VAMP  €       1.100,00  

Totaal sponsorbijdrage VAMP  €       1.100,00  

  WGW Algemeen  €       1.800,00  
WGW Beheer  €       1.500,00  
WGW Baliewacht  €         200,00  
WGW Multimedia  €         500,00  
WGW Natuur & Milieu Educatie  €       1.250,00  
WGW Schoolgidsen  €       8.600,00  
WGW Tentoonstellingen  €       1.250,00  

Totaal WG 't Weetpunt  €    15.100,00  

  Contributies  €           50,00  
Lezingen  €         150,00  
Diversen  €         300,00  

Totaal Vogelwerkgroep  €          500,00  

Totaal    €    29.575,00  
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Begroting 2013 Specificatie  
   

Uitsplitsing begroting Werkgroep 't Weetpunt 

 Algemeen  

Boodschappen  €       1.200,00  

Nieuwjaarsreceptie  €          600,00  

 

 €       1.800,00  

Werkgroep Beheer & onderhoud 

 Algemeen  €         350,00  

Materiaal  €      1.000,00  

Schoonmaakmiddelen e.d.  €         150,00  

 

 €       1.500,00  

Werkgroep Baliewacht 

 Bijeenkomsten voor gastheren en gastvrouwen  €         100,00  

Km. Vergoeding  €         100,00  

 

 €         200,00  

Werkgroep Multimedia 

 DVD's en natuurfilms  €         150,00  

Verbetering multimedia  €         350,00  

 

 €        500,00  

Werkgroep Natuur & Milieu Educatie 

 Drukwerk folders + PR materiaal  €         350,00  

Educatiemateriaal  €         300,00  

Workshops en bijscholing  €         200,00  

Portokosten  €           50,00  

Vrijwilligerspas  €           50,00  

Onkosten gastdocenten  €         200,00  

Versnaperingen jeugd  €         100,00  

 

 €     1.250,00  

Werkgroep Schoolgidsen 

 Drukkosten lesmateriaal  €      1.000,00  

Kopieerpapier, inktcartridges  €         500,00  

Workshops en bijscholing  €         300,00  

Portokosten  €         400,00  

Onkostenvergoeding schoolgidsen  €      5.500,00  

Aanschaf materiaal  €         850,00  

Vrijwilligerspas  €           50,00  

 

 €     8.600,00  

Werkgroep Tentoonstellingen 

 3 Tentoonstellingen  €         750,00  

Huur materiaal e.d.  €         350,00  

Publiciteit  €         150,00  

 

 €     1.250,00  
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Toelichting financieel verslag 2012 en begroting 2013 
 

Zoals in het financieel jaarverslag te zien is heeft de Stichting het jaar 2012 wederom 

met een positief resultaat afgesloten. Ondanks dat de sponsorgelden wat terugliepen 

hebben extra subsidies, waar ook extra werk voor verricht is, een efficiënter gebruik 

van 't Weetpunt en het beperken van onze kosten aan dit resultaat bijgedragen.  

 

Enkele opvallende zaken in het financieel jaarverslag wil ik hieronder kort toelichten. 

 Aan de vorderingen kant staan nog wat bedragen open van aan het eind van 

het jaar verstuurde facturen die niet meer in 2012 binnengekomen zijn.  

 Aan de schulden kant staat bij: Vooruit ontvangen bedragen; een overlopend 

bedrag voor NME activiteiten. 

Als we naar de kosten kijken vallen de volgende zaken op. 

 Onder Huisvestingskosten zien we een afname bij de post Beheer ’t Weetpunt. Dit 

wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een periode van ziekte van de beheerder.  

 Onder Kantoorkosten zien we een veel lagere uitgave voor Drukwerk. Dit is het 

gevolg van het feit dat onze Wetenswaard wordt gedrukt en betaald door een 

sponsors. 

 Onder Werkgroep 't Weetpunt is de post Beheer flink lager dan het jaar ervoor. Dit 

komt door het beperken van de uitgaven in dit jaar. De post Boodschappen is 

lager door een beter inkoopbeleid. De post Natuur en Milieu Educatie is behoorlijk 

hoger door het uitvoeren van extra activiteiten.  

 

Het is dus van het grootste belang dat we, ondanks de recessie, blijven proberen het 

aantal sponsors uit te breiden. In dat kader kunnen we u melden dat de Stichting met 

ingang van 1 januari 2013 door de belastingdienst is aangewezen als ANBI. Het voordeel 

van schenken aan een ANBI is dat u de gift, op de gebruikelijke wijze, geheel of 

gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. 

 

Begroting 2013. 

 

Het is het bestuur van de Stichting gelukt om voor 2013 een wederom sluitende 

begroting samen te stellen. Als we met z’n allen ons best blijven doen om ons daar aan 

te houden en eventuele nieuwe activiteiten die in 2013 ontstaan, welke niet in de 

begroting zijn opgenomen, kostendekkend uit te voeren. Hierdoor zou het moeten 

lukken om 2013 financieel gezond door te komen. In de Algemene Bestuursvergadering 

zijn de jaarplannen met de daaraan gekoppelde begroting door de diverse 

werkgroepen ingediend en goedgekeurd. 

 

Ook in 2013 zullen de zeer succesvolle activiteiten van de schoolgidsenwerkgroep 

worden voortgezet en uitgebreid. Mede met subsidies van de gemeente Zwijndrecht en 

van de gemeente Hendrik Ido Ambacht en de eigen bijdrage van de deelnemende 

scholen moet de financiële basis voor deze relatief dure activiteiten gegarandeerd zijn.  

 

Gert de With, penningmeester SN&LZW        

             

 

 

 

 


