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V O O R W O O R D 
 

 
 

Geachte lezer van dit jaarverslag, 

 

Jubileumjaar 2014 

Dit jaar stond in het teken van het feestelijk gedenken van het 25-jarig bestaan 

van zowel de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard (St. 

N&LZW) als de Vereniging Arboretum Munnike Park (VAMP). 

 

Een mooi boekje over die 25 jaar, een gezamenlijke tentoonstelling, een leuk 

feest, veel genodigden, een prachtig Monnikenbeeld en een fraai vorstelijk 

portret zijn zo de ingrediënten die ons zullen bijblijven van die zonnige dag in 

juli.   

Fijn dat we samen dit feest konden vieren! 

 

Met enige trots vermeld ik ook, dat het elan van onze vrijwilligers nog steeds 

sterk aanwezig is. Nieuwe initiatieven voor de jeugd zijn gepre-senteerd,  

nieuwe groepen voor het werken in de natuur zijn ontstaan,  nieuwe ideeën 

voor een renovatie van ’t Weetpunt zijn in de maak.   

U kunt het allemaal in dit jaarverslag lezen. 

 

Naar de bevolking in de Zwijndrechtse Waard presenteren we via de regionale 

pers regelmatig onze activiteiten en via de actuele website www.natuur-zw.nl  

laten we zien wat ons vrijwilligerswerk behelst.  

 

We zijn onze sponsoren en gemeentelijke subsidiegevers erkentelijk voor hun 

bijdragen; zonder die financiële steun is ons werk niet mogelijk. 

 

Graag beveel ik het lezen van dit jaarverslag van harte bij u aan, en mocht u er 

ook door geraakt zijn, weet dan dat we nieuwe vrijwilligers met open armen 

zullen ontvangen. 

 

Vrijwilligerswerk in de natuur is gezond en het houdt u fit!  

 

Hartelijke groet, 

 

Wim Los,  

voorzitter St. N&LZW 
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Samenstelling van het Bestuur 
 

In 2014 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/ 

werkgroep sponsoring 

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. R. Stevense   vogelwerkgroep 

Dhr. M.C. de Bruin   werkgroep Ruimtelijke Ordening 

Dhr. W. de Jong   werkgroep ’t Weetpunt 

Dhr. J. Rozendaal   werkgroep website    

Dhr. H. Stoffer   VMBH Heerjansdam
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Beleidsplan van de Stichting N&LZW 

 

De Stichting Natuur & 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 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 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 en aan 

volwassenen verscheidene cursussen onderwezen.   
 

De Stichting geeft educatie aan jong en oud op verscheidene locaties in Zwijndrecht, 

Heerjansdam en Hendrik Ido Ambacht. Meer in het bijzonder worden alle basisscholen in 

de Zwijndrechtse Waard in de gelegenheid gesteld om praktische natuurlessen te volgen. 
 

De Stichting 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 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. 

 
 

Het jubileumfeest van de Stichting en Vereniging was voor Lidy van der Lans de start van 

de actie ’50 dingen doen in het groen’. Voor je twaalfde verjaardag moet je zeker 50 

natuurdingen hebben gedaan, is de gedachte achter deze actie. De St. N&LZW, heeft in 

samenwerking met het IVN, een boekje uitgegeven. Tijdens het jubileumfeest verkocht Lidy 

haar boekjes in een aparte stand. De boeken vlogen weg.  
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Werkgroep ’t Weetpunt 
 
Het afgelopen jaar was wederom een succesvol jaar te noemen. Zeker als beheerder van  

’t Weetpunt. 

Door diverse kleine aanpassingen in het pand wordt zachtjes de ‘leefbaarheid’ verbeterd en 

het plezier voor vrijwilligers en gebruikers vergroot. 

 

Een groep vrijwilligers heeft een schoonmaak sessie uitgevoerd waardoor er weer ruimte is 

ontstaan op zolder. Wenselijk dat dit zo blijft, dus zal daar ook op moeten worden 

toegezien om te voorkomen dat wij dit jaarlijks moeten doen. 

Inmiddels is er binnen de St. N&LZW een werkgroepje ontstaan die aan het bekijken is 

wat er binnen ‘t Weetpunt zou kunnen en /of moeten veranderen om het pand binnen zo te 

maken dat het langzaam aansluiting kan vinden met de tijd waarin wij leven. Losse kabels 

en snoeren (Electra en Internet) moeten veilig worden weggewerkt of zo nodig vervangen. 

Presentatie mogelijkheden zullen worden aangepast en ook de audio zal worden 

vervangen. 

Wij gaan 2015 een slag maken om de veiligheid te optimaliseren voor vrijwilligers en 

gebruikers maar zeker ook voor alle bezoekers van ‘t Weetpunt. 

 

Kortom op veiligheid mogen wij als stichting en beheerders geen concessies doen. 

Interieur heeft een facelift nodig, oud materiaal moet zachtjes worden vervangen of 

worden opgeknapt. Een budget is aangevraagd  en zachtjes gaan wij de zaken oppakken. 

Losse kasten, materialen e.d. zullen zachtjes verdwijnen en worden vervangen naar een 

uniform geheel met een frisse uitstraling. 

Voor 2015 zal er weer een datum geprikt worden om minimaal 1 keer als werkgroep         

’t Weetpunt bij elkaar te komen. 

Zo ziet u wij zijn met elkaar wederom bezig om van 

‘t Weetpunt een nog mooier en interessante plek te 

maken om te vertoeven voor jong en oud.  

Dat wij dit waarschijnlijk ook in 2015 nog niet 

gereed krijgen mag ons enthousiasme niet remmen 

maar als beheerder en voorzitter van de Werkgroep 

‘t Weetpunt vertrouw ik erop dat wij er allen aan 

bijdragen om dit te verwezenlijken. 

 

Met het vertrek van Andries van der Ent en de komst van Wil Haverdings zal er binnen de 

groep gastvrouwen en -heren ook de nodige dingen veranderen. Andries heeft hier in het 

verleden goed werk verricht maar met een  nieuwe kijk op de zaak kan Wil de groep een 

nieuwe periode inleiden. 

De werkgroep zal in 2015 een tweetal bijeenkomsten inplannen, zodat zij weer kunnen 

ervaren wat de wensen en ideeën zijn voor de toekomst. 

 

Afsluitend wil ik een ieder die hier in het afgelopen jaar aan bijgedragen hebben hartelijk 

bedanken voor hun inzet en ik hoop dat wij dit voor 2015 kunnen continueren.  

 

Willem de Jong, 

Beheerder ’t Weetpunt. 
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Werkgroep Ruimtelijke Ordening 
 

Jaarverslag  Commissie Ruimtelijke Ordening 2014. 

Deze werkgroep bestond in 2014 uit de navolgende leden: 

M.de Bruin, voorzitter, W. Monshouwer, secretaris, W. Punt, H. Stoffer, W. Nugteren,  

R. van Kempen, A. Kleiberg, H. Korf 

In november 2013 is er afscheid genomen van voorzitter A. de Koning en is onze nieuwe 

voorzitter M. de Bruin in dit jaar begonnen.  

De commissie is 5 februari, 26 maart en 26 november bijeen geweest. 

Er is  gesproken over Landinrichting, Structuurvisie Provincie; Windmolens, ontwikkeling 

Hooge Nesse en Groot IJsselmonde. 

 

Wij hebben bij de vaststelling, Visie Ruimte en Mobiliteit 2014 van Provincie, een 

zienswijze ingediend over het nog te ontwikkelen industrie terrein in H.I.Ambacht en de 

ontwikkeling gevaarlijke goederenvervoer door Zwijndrecht. Dit heeft geen effect gehad 

op de vaststelling. 

 

De Landinrichting commissie IJsselmonde, die wij volgen door op de openbare 

vergadering aanwezig te zijn en belast is met de inrichting van Develbos, Waalbos en 

Polder Buitenland (Heerjansdam), is opgeheven. De Regio gemeente’s hebben de 

gekaderde taken overgenomen voor uitvoering. 

In dit jaar is er niets van start gegaan, in 2015 komen de projecten in uitvoering onder een 

nieuwe tijdelijke organisatie geleid door Gem. Zwijndrecht. De inrichting polder 

Buitenland is een zelfstandig project van de Gemeente geworden en is in voorbereiding. 

 

Hooge Nesse, enkele van onze commissie hebben mee gedaan aan de zgn. brainsessies en 

wellicht een bijdrage geleverd. Als RO hebben wij geen bezwaar tegen deze ontwikkeling.      

 

Groen IJsselmonde is een initiatief van de Stuurgroep Deltapoort en de Landschapstafel 

IJsselmonde en gestart met een aanloop naar het opstellen van een gezamenlijk programma 

met projecten en acties voor bewoners, ondernemers en recreanten in het buitengebied. 

Enkele leden van RO hebben deze sessies bijgewoond en hun bijdrage kunnen leveren. 

 

Windmolens  discussie was er volop. Wij hebben de Gemeenteraadstukken gevolgd en 

hebben de carrousels bezocht, ook in Barendrecht en H.I.Ambacht. Wij volgen deze 

ontwikkeling en hebben vooralsnog geen zienswijze in de ontwikkeling. 

 

Op naar 2015 en blijven waakzaam van ons mooie Zwijndrechtse Waard.   

 

Willem Monshouwer, 

Secretaris Ruimtelijke Ordening 
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Jaarverslag 2014 website www.natuur-zw.nl 
 

Doel van de site: van zowel de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard als die 

van de Vereniging Arboretum Munnike Park de doelstellingen op een “bijdetijdse manier” uit 

te dragen. Internet is daarvoor een uitstekend hulpmiddel, al moeten we bedenken dat de 

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

er zelf 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. Dat gebeurt nog niet altijd.  

Als je in je mail je handtekening voorziet van www.natuur-zw.nl en eventueel ook je 

mailaccount, gaat het met de bekendmaking door de afzenders a.h.w. automatisch. Hans 

Stoffer kan je aan zo’n handtekening (voor je mail) helpen. 

 

De website wordt intensief 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. Bijvoorbeeld door 

afdrukbare pdf’s met foto’s. 

Behalve direct betrokkenen bij de Stichting en Vereniging, hebben ook andere organisaties 

profijt van de site: te denken valt aan de Technasium afdeling van het Dalton College uit 

Barendrecht. De leerlingen maken een bijenhotel t.b.v. de Hooge Nesse Polder. Belangrijke 

informatie is via de website beschikbaar. 

We proberen ook relevante info te geven over de Hooge Nesse Polder in een aanloop naar 

een echte website voor de SHNV. 

 

Er zijn nu 3 personen met auteursrechten: Hans Stoffer, Jacques Rozendaal en Dirk Visser. 

Van die drie is Jacques de meest aangesprokene. Hans is vooral voor technische vragen, zoals 

het doorsturen van mail via de mailadressen. Deze constructie werkt goed, ofschoon Dirk 

door ziekte – helaas - wat buiten beeld raakt. 

 

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 welkomstbericht 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 willen zien wat er op de site aan informatie is te vinden, is er een 

leeswijzer. Een document van 1 pagina in pdf, afdrukbaar, dat een goed overzicht geeft van 

de indeling van de site. Lijkt niet altijd up to date informatie (laatst bijgewerkt, wil nog wel 

eens een tijd geleden zijn). Maar de hoofdlijn is ongewijzigd. 

Als je in je mail je handtekening voorziet van www.natuur-zw.nl en eventueel ook je 

mailaccount, gaat het met de bekendmaking door de afzenders automatisch. Hans Stoffer kan 

je aan zo’n handtekening (voor je mail) helpen. 

http://www.natuur-zw.nl/
http://www.natuur-zw.nl/
http://www.natuur-zw.nl/
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De samenwerking tussen Jacques en Cees de Baat voor wat de agenda betreft, verloopt nog 

steeds 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. 

 

In de “sidebar” verschijnen de 1
ste

 tien aankomende evenementen. Soms is daar extra 

informatie aangekoppeld. Door aan 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. 

 

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

kritische ogen: het kan altijd beter, het kan ook altijd anders. Met nadruk willen we er op 

wijzen dat de web-redactie afhankelijk is 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. 

 

Ten slotte. Hans Stoffer en Jacques Rozendaal hebben met plezier aan de website gewerkt. 

272851 bezoekers vanaf 26 februari 2014 en 588553 t/m 4 april 2015 geeft een tevreden 

gevoel. 315.702 op een heel jaar! 

Dirk Visser is gestart met een website speciaal voor de Vereniging Arboretum Munnike Park. 

http://arboretummunnikepark.nl  

De info voor de vereniging staat ook op www.natuur-zw.nl voor zover die ons bereikt. Het is 

(wat ons betreft) spijtig dat de krachten verdeeld worden. 

 

4 april 2015 - Hans Stoffer en Jacques Rozendaal. 

 
 

         

… 

 

http://arboretummunnikepark.nl/
http://www.natuur-zw.nl/
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NATUURACTIVITEITEN  VOOR DE JEUGD 
   

 

Dit jaar hebben in de maanden maart, april, mei, juni, september en oktober  IVN-school-

gidsen, met ondersteuning van 160 ouders en docenten, onder schooltijd 3495 basis-

schoolleerlingen in de natuur ontvangen. 
 

Francina Bakas en vrijwilligers ontvangen elke 4
de

 woensdagmiddag van de maand 

bewoners van Swinhove, Ronde Zand uit Ridderkerk voor een natuurmiddag. 
 

10 keer natuurverjaardag georganiseerd met IVN schoolgids Attie Zandee, een waar feest 

en leuk om te doen.  

Zaterdagnatuuractiviteit Scharrelkids voor de jeugd ; 9 keer 

georganiseerd met May en Chantal Verstappen, Leo, Sander en 

Kevin Jansen en Nikki Mastenbroek.  

2 Stagiaires Mülyke Karaduman en Zahraa Abboud 

ondersteunden deze activiteiten dit schooljaar. 
 

IVN natuurgids Inge Castelijn 7 wandelingen op zondagmiddag 

in het Arboretum Munnike park verzorgd.  
 

Op 29 april is onze vrijwilligster Martine Tuyl op 41 jarige 

leeftijd overleden.  
 

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. 

Voor 2015 hebben we met elkaar een mooi programma samengesteld voor de zaterdag en 

de woensdagmiddag die verwerkt is in een prachtige folder. 
 

Alle vrijwilligers, die mij dit jaar hebben gesteund wil ik hierbij hartelijk danken. 
 

Overzicht van onze activiteiten in 2014: 
16 maart Bespreking natuureducatie met Gemeente H.I.Ambacht met beleidsmedewerker 
Niels Termote en medewerker Zuid Hollands Landschap Niek Koppelaar 
Educatie op het natuureiland Sophiapolder aan de scholen. Aanwezig Geno Verstappen en 
Annelies Stoute. 
29 Maart kunnen we het eiland bezoeken met de a.s. cursisten van de schoolgidsen. 
Starten in september met educatie aan de scholen op dit eiland. 
22 Jan.  Ara Hotel Pace placemakings bijeenkomst. Gemeente Zwijndrecht Wethouder 
Henk Mirck met vele genodigden over inrichtingsplan Hooge Nesse. 
7 Febr. Overleg Hooge Nesse op gemeentehuis Zwijndrecht met wethouder Henk Mirck: 
afgesproken actief deelnemen met natuuractiviteit op Hooge Nesse. De scholen 
programma aanbieden en meewerken verlenen met sport in het groen.. 
12 Maart Boomplant-dag in Hendrik Ido Ambacht. Burgemeester Heijkoop was aanwezig 
samen met groep 7 van de basisschool ‘De Waterlelie’, 60 leerlingen. 
Zij planten bomen aan het einde van de Rietlaan. 
Op de Boomplant-dag in Zwijndrecht was de  Zwijndrecht Wethouder Henk Mirck 
aanwezig met 27 leerlingen van groep 7 van de Margrietschool.  

Averine Vreugdenhil, Jacqueline Knipscheer, Francina Bakas hebben bomen les op de 

scholen gegeven. 
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13 Maart Start IVN Schoolgidsencursus met 8 cursisten. 

22 Maart Workshop voor de jeugd met boswachter Wicher Pen van Staatsbosbeheer. 

30 deelnemers. 

Niek Koppelaar, van Zuid-Hollands Landschap komt en geeft uitleg aan alle IVN 

Schoolgidsen over het Natuureiland Sophiapolder. May Verstappen geeft een lezing over 

de vogels die op de Sophiapolder voorkomen. 

29 Maart Bezoek met alle IVN Schoolgidsen en cursisten aan het Natuureiland Sophia-

polder met medewerker van het Zuid-Hollands Landschap. 

Aanvraag ingediend voor subsidie Gemeente Ambacht-Zwijndrecht-Rabobank. 

Gesprek Cees Noordermeer van de gemeente Zwijndrecht. 

29 April Overleg placemaking Hooge Nesse 

Brieven met programma over 2014-2015 naar de scholen en de besturen  IVN en de  

St. N&LZW. 

Bespreking met Arie Mol in Cascade over het te bouwen bezoekerscentrum Eiland 

Sophiapolder. 

10 Mei  IVN rondleiding, 13 dames van de Gymclub van Rita Beckers, gelopen in de 

voersporen van de Monniken 600 jaar geleden. 

14 Mei  Bijbelwandeling voor 20 CVO dames uit Hendrik Ido Ambacht  

3 Juli Uitreiking aan 8 cursisten, IVN Schoolgidsendiploma. 

5 Juli 25 jaar bestaan van Vereniging Arboretum Munnike Park en St. N&LZW. 

50 dingen doen in de natuur ontworpen met Helmi de Geus, tijdens jubileum verkocht 

80 boeken aan de jeugd tot 12 jaar. 

9 September IVN Schoolgidsen bezoeken  het Natuureiland Sophiapolder, krijgen les van 

Helene Toepoel en Annelies Stoute ‘hoe de jeugd over dit eiland te vertellen’. 

1 Oktober Op verzoek van Gemeente Ridderkerk: Vertellen over het ontvangst van de 

scholen door IVN Schoolgidsen  bij ’t Weetpunt in samenwerking met de St. N.&LZW. 

6 Oktober IVN natuurgids Rachel Eerhart lezing in ’t Weetpunt over duurzaamheid 

10 Oktober Duurzaamheid-dag IVN Schoolgids, John Roodzandt helpt hierbij. 

18 Oktober Begroting van de Zaterdagactiviteit en schoolgidsen naar de penningmeester 

verzonden. 

25 Oktober Nacht van de nacht door Arno Hol astronomie lezing, IVN gids Bruin Moes 

samen met Wethouder Henk Mirck verzorgen de nachtwandeling. 

29 Oktober Workshop Fotograferen door Lisette van Gameren voor de jeugd onderwerp: 

Duurzaamheid. 

8 November Gastouderbureau lezing in ’t Weetpunt over natuuractiviteiten voor de jeugd. 

31 Oktober Bijbelwandeling voor Zwijndrechtse vrouwen verzorgd 

6 November Bijbelwandeling voor Nebo bewoners. 

Eerste woensdagmiddagen BSO Yes een natuurmiddag 

Tweede woensdagochtenden van de maand. Kinderdagverblijf Zwijndrecht met een natuur 

programma ontvangen. 

 

 

Namens natuuractiviteiten van de St. N&LZW,               

Lidy van der Lans-Exler, coördinator 

 

Hendrik Ido Ambacht, 30 december 2014 
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Jaarverslag 2014 Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard 
 

 

Bij de Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard wordt het bestuur gevormd door Harrie de 

With en Ron Stevense, respectievelijk coördinator en secretaris van de vogelwerkgroep.  

 

Dit is het laatste jaarverslag dat onder de naam van de vogelwerkgroep valt. In 2015 wordt 

het jaarverslag onder de naam ”Flora en Fauna Werkgroep Zwijndrechtse Waard” 

gepubliceerd. 

 

Ledenbestand:  

In oktober 2014 is besloten dat de vogelwerkgroep gaat vallen onder de Flora en Fauna 

Werkgroep Zwijndrechtse Waard. Eind 2014 bestaat vogelwerkgroep uit 23 leden en 

geïnteresseerden. Door de oprichting van de werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse 

Waard is het aantal leden gewijzigd. De werkgroep Natuuronderhoud heeft nu 11 leden. 

Dit betekent dat de Flora en Fauna Werkgroep momenteel totaal 34 vrijwilligers heeft. 

 

Bijeenkomsten vogelwerkgroep:  

In 2014 hebben we wederom 12 avondbijeenkomsten gehouden op dinsdagavond, 

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 is niet doorgegaan i.v.m. slechte weersomstandigheden of 

door gebrek aan belangstelling. Ook zijn er excursies toegevoegd op doordeweekse dagen. 

Deze waren soms succesvol en soms minder. Dit experiment zal in 2015 doorgaan. 

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

Stevense o.a. over het onderwerp de Hooge Nesse polder en een film over “De nieuwe 

natuur”. 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 de matige animo en de weeromstandigheden zijn die niet 

allemaal doorgegaan. Er is een vast excursieprogramma dat per halfjaar wordt vastgesteld. 

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.  

* Per 2014 wordt er ook een BPM teling gedaan in de Hoge Nessepolder en deze wordt in   

   2015 voorgezet. 
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Overige tellingen:  

* Munnikendevel en de Oude Devel zijn maandelijks geteld.  

* Gierzwaluwtelling Kijfhoekkerkje ook dit jaar niet meer uitgevoerd.   

  Sinds 2011 zitten er geen broedparen meer. 

  Ook in 2014 zijn geen vliegende Gierzwaluwen meer gezien rond het kerkje.  

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

 

Werkgroep Natuuronderhoud 

Deze nieuwe werkgroep heeft tot taak het onderhouden van natuurgebieden in de 

Zwijndrechtse Waard. We zijn op 1 oktober 2014 begonnen met werkzaamheden in de 

Hooge Nesse polder. Deze worden met een frequentie van elke tien dagen uitgevoerd. Dit 

om en om op zaterdagmorgen en op woensdagmorgen. 

 

Het gebied wordt in overleg met de eigenaar GZH opengehouden van bomengroei. Ook 

hebben de vrijwilligers van deze werkgroep een cursus machine maaien gevolgd. Het 

komende jaar wil het doorgaan met een winterprogramma. Inmiddels is er ook met de 

leden en de GZH overeengekomen een zomerprogramma te maken dit zal plaatsvinden 

begin 2015. 

 

Leden van deze werkgroep worden geïnformeerd met dezelfde informatie als die aan de 

vogelwerkgroep-leden verstuurd wordt en andersom. 

 

Overige activiteiten van de vogelwerkgroep: 
Publiciteit:  

De meeste van onze activiteiten worden beschreven op de website die onder gebracht is bij 

de website van de St. N&LZW http://www.natuur-zw.nl/VWG/ 

 

Medewerking verleend aan: 

* Bijenproject op de Hooge Nesse polder uitgevoerd door het Dalton college in     

   Barendrecht. Dit project wordt afgerond in 2015. 

* Informatie verstrekking aan de Stichting Hooge Nesse/Veerplaat 

* Informatie aan de Werkgroep Ruimtelijke Ordening. 

 

Ook is er een rapport aan de gemeente Zwijndrecht overhandigd getiteld “Visie en 

toelichting Natuurkansenkaart gemeente Zwijndrecht”. 

 

Ook is er dit jaar diverse malen een nieuwsbrief uitgegeven waar activiteiten en weetjes in 

worden vermeld. Deze wordt ongeveer 8 x per jaar per e-mail verspreid aan leden en 

belangstellenden.  

Ook worden artikelen gedupliceerd in het blad Wetenswaard van de St. N&LZW. 

 

Wederom heeft de vogelwerkgroep actief meegewerkt aan de kunst- en cultuurmarkt en de 

duurzaamheid dag in Zwijndrecht d.m.v. een stand waarin o.a. voorlichting werd gegeven 

over vogelwerkgroep en werkgroep natuuronderhoud. 

 

In 2014 zijn wij ook actief betrokken bij het Zuid Hollands Vogelaars overleg. 

De samenwerking  met de Vogelwerkgroep (en NME) in Ridderkerk is gaande maar moet 

nog verder uit gewerkt worden.  
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Ook zijn we ons actief gaan inzetten om bij de ontwikkelingen in de Hooge Nessepolder 

een stem te krijgen. Begin 2015 zal op gemeentelijk niveau overleg plaatsvinden. 

 

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 seizoen.  

 

Ook zijn in 2014 de nestkasten rond ‘t Weetpunt weer schoongemaakt. Het komende jaar 

zullen diverse nestkasten vervangen moeten worden wat in januari 2015 zal gebeuren. 

 

Vooruitblik op 2015 

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

ontwikkelen. Het zou goed zijn als dit er voor zou zorgen dat we weer meer vogelaars/ 

vogelliefhebbers, natuurliefhebbers en natuurarbeiders aantrekken, zodat we nog meer 

activiteiten kunnen organiseren.  

 

 

Namens Vogelwerkgroep Zwijndrechtse Waard,  

Ron Stevense, coördinator en Harrie de With, secretaris 

 

Zwijndrecht, 1 maart 2015 
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Werkgroep Publiciteit 

Publiciteit over het jubileumjaar en WetensWaard in 2014 
Het jubileumjaar 

Een jubileumjaar verdient natuurlijk extra aandacht. Dus verscheen juli 2014 ter gelegen-

heid van het 25 jaar bestaan van zowel de Stichting als de Vereniging ‘25 seizoenen 

Waard’. Een jubileumuitgave van de Stichting N&LZW en de Verenging Arboretum 

Munnike Park. Auteur: Marjan d’Hond, vormgeving: Folkert Kattemölle.  

Deze uitgave is uitgereikt aan alle bezoekers van het feest op 5 juli. Met een reeks persbe-

richten is de aandacht gevestigd op het jubileum. De zomereditie van WetensWaard stond 

in het teken van het jubileum, met een uitgebreide fotoreportage in kleur! 

 

WetensWaard in 2014 

Met ingang van de eerste editie van 2014 is Wilma Stegeman aan de slag gegaan als 

volwaardig redactielid. Zij blijft schrijven over de Kruidentuin, waarvoor zij al corre-

spondent was, en zij heeft o.a. de rubriek ‘boom van het kwartaal’ op zich genomen. De 

laatste editie van 2014 is Fred Ligthart lid geworden van de redactie. WetensWaard heeft 

nu vijf vaste redactieleden: Gezamenlijk bepalen zij de inhoud van het blad.  

Teksten worden geschreven door: Marjan d'Hond, Fred Ligthart, Wilma Stegeman en Dirk 

Visser. Tine de Kievit doet de vormgeving en productie. 

 

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 de leden. 

Alle geledingen van de Stichting en de Vereniging Arboretum Munnike Park komen in het 

blad aan bod. In 2014 heeft Martin de Bruin het correspondentschap voor de werkgroep 

Ruimtelijke Ordening op zich genomen. In de editie van januari 2014 hebben de lezers met 

de nieuwe voorzitter van de werkgroep RO/correspondent kunnen kennismaken in een 

dubbelinterview met Arie de Koning en Martin de Bruin. René Los is gestopt als 

correspondent voor de Vogelwerkgroep; sinds 2014 kan de redactie rekenen op Ron 

Stevense en Harrie de With.    

 

Naast de ‘losse’ onderwerpen, heeft Wetenswaard vaste rubrieken. In 2014 waren dat: 

Tuintaal, de boom van het kwartaal en de Kruidentuin.  

Ook in 2014 is het blad per post bezorgd. Drukkerij DMDR uit Zwijndrecht, sponsort het 

drukken en verzendklaar maken van Wetenswaard. Voor het jubileum verscheen het blad 

zelfs fullcolor! 

 

 

Namens de redactie, 

Marjan d’Hond 

 

Hendrik Ido Ambacht, 10 april 2015. 
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Verslag Gastvrouwen -heren 2014 
 

Ook dit jaar is het weer gelukt om op (bijna) alle zaterdag- zondag- en woensdagmid-

dagen de mensen in ’t Weetpunt te kunnen ontvangen. Alle gastvrouwen en –heren die 

daarvoor hun tijd en inzet ter beschikking hebben gesteld hierbij van harte bedankt!!  

 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, kwamen op de eerste woensdagmiddag van de maand 

de kinderen van de kinderopvang onder leiding van Lidy van der Lans-Exler naar ’t Weet-

punt. Lidy, hartelijk dank voor je inzet hiervoor. 

De derde woensdagmiddag van de maand is voor kinderen (en sommige ouders) een 

trekker geweest. Harry Aardoom en zijn medewerkers verzorgden interessante 

jeugdprogramma’s, die zijn druk bezocht. Dank aan “het team Aardoom”. 

De laatste woensdagmiddag van de maand is (ook) voor de vrijwilligers van de 

bejaardencentra. Die zijn dit jaar ook weer met een aantal bewoners van die tehuizen in het 

arboretum geweest en hebben met hen rondgewandeld.  

In ’t Weetpunt was er daarna een activiteit met een kopje thee of 

koffie, geschonken door de gastvrouw/heer.   

   

De schoolgidsen hebben het afgelopen jaar voor heel veel 

bezoekende kinderen (met begeleiding) gezorgd. In het stukje 

“Natuuractiviteiten voor de jeugd” van Lidy v.d. Lans kunt u hier meer over lezen. Dank 

aan al die enthousiaste gidsen. 

 

Ook dit jaar waren er weer diverse rondleidingen en cursussen, die voor bezoekers aan het 

Arboretum en ’t Weetpunt zorgden. Ook de rond- en cursusleiders bij deze hartelijk 

bedankt. 

 

Al deze bovenstaande vrijwilligers hebben afgelopen jaar bij elkaar 2139 volwassenen en 

4300 kinderen ontvangen. Totaal zijn er dus 6439 bezoekers geweest. Een record aantal!! 

 

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

verschillende redenen zijn Rob v.d. Broek, Anne van Diggelen, Ria van Dijl, Riet 

Eijkenaar en Annelies Stoute met hun gastvrouw- en gastheerwerk gestopt. We bedanken 

hen voor de vele uren die zij in ’t Weetpunt waren om de bezoekers te ontvangen.  

Maar gelukkig hebben we voor  het jaar 2015 een aantal nieuwe gastvrouwen bereid 

gevonden om het werk over te nemen. Dit zijn: op zaterdag/zondag Cees Borsje, José van 

Joolingen en Debby Kooyman en op woensdag Ron Stevense. Wil Haverdings heeft mijn 

taak als baliecoördinator m.i.v. 2015 van mij overgenomen, waarvoor hartelijk dank!! 

 

Toch hebben we, met name voor de woensdagmiddag, dringend versterking nodig. Mocht 

u zich aangesproken voelen of iemand kennen die ons team wil versterken. Laat het even 

weten: nu dus aan Wil Haverdings, e-mail: whaverdings@versatel.nl 

tel: 078-6122117 

 

Andries van der Ent     

(ex-baliecoördinator) 
 

Zwijndrecht, 26 maart 2015 
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BEZOEKERSAANTALLEN  ‘T WEETPUNT   2014 
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Sponsoring blijft hard nodig 
 

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

 

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

 

In 2015 gaat het Stichtingsbestuur graag de uitdaging aan om nieuwe “supporters” te 

vinden. Wij gebruiken daarbij als speerpunt, de educatieve activiteiten voor de jeugd.  

 

Zo zijn er voor de kinderen leuke activiteiten op de zaterdag- en woensdag-middag, deze 

worden georganiseerd 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 vijf 

verschillende plaatsen les gegeven. In totaal doen 33 scholen mee aan dit project. 

 

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 en Sponsoring SN&LZW. 
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Overgenomen uit het jaarverslag van: De Vereniging Arboretum Munnike Park 
 

            JAARVERSLAG OVER 2014 
 

 

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

Park. Wat de leden van onze vereniging daadwerkelijk hebben gedaan, heeft Leny Mars 

elders in dit jaarverslag beschreven. 

 

Het jaar begon met de traditionele nieuwjaarsreceptie, die op vrijdag 3 januari,  tezamen 

met de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard, gehouden werd. Het was een 

gezellige bijeenkomst met de gebruikelijke toespraken met terugblikken op 2013 en 

vooruitblikken op het jaar 2014. En natuurlijk was er een hapje en een drankje en een toast 

op het nieuwe jaar.  

 

Op 23 april werd de algemene ledenvergadering van onze vereniging gehouden in ´t 

Weetpunt.  Er waren 26 leden aanwezig; 9 leden hadden bericht van verhindering 

gestuurd. Wat er in deze vergadering zoal besproken en besloten werd kunt u lezen in het 

door Melita Priems gemaakte verslag.  

 

Het waren de laatste notulen van een (jaar)vergadering van onze vereniging die Melita 

gemaakt heeft. Volkomen onverwachts is ze op 8 oktober overleden. Voor veel leden van 

de vereniging een grote schok en bij haar crematie waren dan ook velen van ons aanwezig. 

Haar naam zal altijd verbonden blijven met ons rosarium, ‘haar’ plek in het arboretum. 

 

Om verschillende redenen hebben een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd. Maar we 

hebben er ook een flink aantal leden bij gekregen: 11 om precies te zijn. Welkom dus aan:  

de dames Ingrid Blikkendaal, Lotte Brukx-Buijze, Simone Kleiberg, Tayebe Samim en 

Jopie Sterrenburg en de heren Jan Barendrecht, Cees Borsje, Ties Littooij, Jacques 

Rozendaal en Leen Stolk. De laatste kenden we al lang als medewerker, maar nu is hij dus 

lid van de vereniging geworden. Ons ledenaantal is hiermee gegroeid tot 58 leden. 

 

Na de jaarvergadering kwamen er in het bestuur een aantal wijzigingen. Melita Priems was 

afgetreden en de voorzitter Theo van Bronswijk wilde per 31 december om gezondheids-

redenen zijn functie neerleggen. Voor zijn functie is per die datum een vacature.  

Nu maken de onderstaande personen deel uit van het bestuur: 

Leny J. Mars-Vonk, vice-voorzitter,   

Andries van der Ent, secretaris, 

Jos van Pel, 2
e
 secretaris, 

Leo de Best, penningmeester, 

Jan Beerentemfel, technische zaken, 

Tine de Kievit-van Halm, ledenadministratie en 

Sonja Kock-Baan, notuliste. 

 

Het bestuur heeft in dit jaar zes  maal vergaderd. Er zijn veel zaken besproken.  



Jaarverslag Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 2014 

Pagina: 19 

 

De belangrijkste waren: 

 Het onderhoud aan de vlonders en het Natuur-leerpad, 

 Onderzoek naar mogelijke vernieuwing/uitbreiding van de schuur, 

 Het aanschaffen van nieuwe werkkleding voor de vrijwilligers, 

 Het onderhoud van de banken in het park, 

 Het aanstellen van Anteun van Pel als nieuwe medewerker in de plaats van Marco van 

Kempen, 

 Het groot onderhoud van de bosrand langs de Munnikensteeg en 

 Het opnieuw laten asfalteren van de paden in het park. 

Niet alles is in dit jaar nog gerealiseerd en blijft dus op de agenda staan in 2015.  

 

Ook dit jaar is er weer overleg geweest met de gemeente Zwijndrecht in de persoon van 

onze accountmanager Graciëlla Marica en wethouder Henk Mirck en met de Stichting 

Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard. Dit vond plaats op 17 juli. Veel zaken zijn 

daar besproken en vastgelegd. Aan bod kwam o.a. het vernieuwen van de paden en het 

stroperige overleg hierover met de gemeente; de hondenpoepborden en hun snelle 

verdwijning; verwijsborden naar de begraafplaats langs de Munnikensteeg en het afval dat 

buren van het park bij ons dumpen. Op al deze zaken is/zal actie worden ondernomen. 

Kortom een goed functionerende overlegstructuur. 

 

Dit jaar vierden wij op zaterdag 5 juli ons 25-jarig bestaan, samen met de Stichting Natuur 

& Landschap Zwijndrechtse Waard. Over onze gezamenlijke geschiedenis is een 

jubileumuitgave verschenen: ’25 Seizoenen Waard’. WetensWaard verscheen als 

feesteditie.   

 

Een voorbereidingscommissie was daarvoor al eind 2013 begonnen en heeft vele malen 

vergaderd om het festijn tot in de puntjes voor te bereiden en vlekkeloos te laten verlopen. 

Omdat 25 jaar een zilveren periode is heeft de vereniging gemeend iets speciaals te moeten 

doen. Dat is een monniksbeeld geworden, gemaakt door Bert Gort en geschonken aan de 

gemeente Zwijndrecht. Op 5 juli is het beeld onthuld door onze (scheidende) voorzitter 

Theo van Bronswijk, samen met de Zwijndrechtse burgemeester Dominic Schrijer.  

Het is een prachtig feest geworden, met tot slot een lekkere bbq; na een regenachtige 

morgen toch met droog mooi weer. 

 

Zaterdag 4 oktober was de jaarlijkse studiedag van de vrijwilligers van onze vereniging. 

Het eerste reisdoel was het Van Gimborn Arboretum in Doorn, waar we een interessante 

rondleiding kregen. ’s Middags zijn we naar Huize Doorn geweest waar de Duitse keizer 

in wereldoorlog I verbleef. In Wetenswaard van het 4e kwartaal kunt u daar nog eens 

uitgebreid over lezen. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, lekker en 

gezellig. Een geslaagde, door Leny Mars georganiseerde dag. Hartelijk dank daarvoor! 

 

Traditiegetrouw werd er op 16 december de kerststukjesavond gehouden. Er werden ware 

kunstwerken gecreëerd en de avond werd besloten met een gezellig samenzijn en een hapje 

en drankje. 

 

Andries van der Ent, secretaris VAMP 

 



Jaarverslag Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard 2014 

Pagina: 20 

 

WERKZAAMHEDEN MUNNIKEPARK 2014 
Dit jaar stond in het teken van het 25 jarig bestaan van de vereniging. De lat lag dan ook 

hoog; op 5 juli 2014 moest het park er piekfijn uitzien. In 2013 was al begonnen met de 

vernieuwing van het rosarium. In maart zijn de laatste rozen er in geplant. Deze keer 

gebeurde dit niet met nieuwe grond, maar met een nieuw middel t.w. ‘Rootgrow’. Dit is een 

stof, die aantasting door aaltjes tegenhoudt. Het rosarium bloeide van juli tot november ! 

In januari vond het eerste overleg met de beeldhouwer plaats over de vervaardiging van 

een kunstwerk in de vorm van een monnik.  

In februari was er overleg met de firma Visser over de vernieuwing van de vlonders in 

het Natuur-leerpad. Dit is gedeeltelijk gebeurd en de lange droge paden zijn van snippers 

voorzien. 

Maart was een zonnige maand en de in 2013 geplante bollen bloeiden uitbundig. 

In april was er overleg met de gemeente over de tijd en manier van maaien van het gras. 

De eenjarigen werden met een grote groep vrijwilligers op woensdag bij Florensis 

opgepot. Ook kwamen de fontein en de reiger weer in het water. 

Op dinsdag 13 mei vonden de eenjarigen een plaatsje voor ’t Weetpunt, deze keer op een 

natuurlijke manier dus niet meer in vakjes. Velen vonden dit een goed idee. 

In juni, juli en augustus werden de borders, het  rosarium en de eenjarigen constant 

gewied om het park een schoon en verzorgd uiterlijk te geven. Het resultaat mag er zijn, er 

kwam veel lof van de wandelaars. Elke week werden uitgebloeide rozen weggeknipt 

Oktober: de studiereis naar het Gimborn arboretum in Doorn leverde veel kennis op. Een 

door velen bewonderde esdoorn – Acer rubrum “October Glory” staat nu ook in het park. 

De bomen in het park groeien goed. De bladval in de herfst geeft veel opruimwerk. Elke 

week waren er groepjes aan het vegen. Het gras bleef hierdoor groen. 

In december werd begonnen met de wintersnoei van de border langs de Munnikensteeg. 

 

De vele vrijwilligers, die het afgelopen jaar al deze werkzaamheden hebben verricht, 

verdienen zeer veel waardering. Zonder hen geen mooi arboretum ! 

 

Leny Mars,  

vicevoorzitter VAMP 
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Toelichting financieel verslag 2014 en begroting 2015 
 
 

Financieel verslag 2014. 

 

Zoals in het Financieel jaarverslag te zien is heeft de Stichting het jaar 2014 wederom met 

een klein positief resultaat afgesloten. Ondanks dat de sponsorgelden gelijk bleven hebben 

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

 't Weetpunt en het beperken van onze kosten wederom 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 welke niet meer in 2014 binnengekomen zijn.  

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

voor NME activiteiten. Nog te betalen kosten zijn facturen welke in 2015 zijn betaald 

voor kosten in 2014. 

 

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

 Huuropbrengst: In 2013 € 1000,00  hoger door meer natuurcursussen ed. 

 Huisvestingskosten:  In 2014 € 1000,00 hoger door extra inhuur medewerker 

Drechtwerk. 

 Kosten Beheer: In 2014 aanzienlijk lager omdat er in 2013 extra projecten zijn 

uitgevoerd. 

 Kosten NME en Schoolgidsen: Zijn in 2014 hoger omdat er meer werkzaamheden 

zijn uitgevoerd voor de scholen en de Gemeente Zwijndrecht.. Hier staan ook hogere 

inkomsten tegenover. 

 

De Stichting is met ingang van 1 januari 2012 door de belastingdienst 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 2015. 

 

Het is het bestuur van de Stichting helaas niet gelukt om voor 2015 een sluitende begroting 

samen te stellen. In 2015 zullen de zeer succesvolle activiteiten van de schoolgidsen-

werkgroep worden voortgezet. 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. Het tekort 

ontstaat met name door het wegvallen van een aantal sponsors, het vertrek van Geode uit  

‘t Weetpunt, minder inkomsten uit verhuur en lagere rente inkomsten. Het is dus echt 

noodzakelijk het aantal sponsors met spoed uit te breiden. 

In de Algemene Bestuursvergadering zijn de jaarplannen, met de daaraan gekoppelde 

begroting voor de diverse werkgroepen, goedgekeurd. 

  

 

Gert de With, Penningmeester SN&LZW                     
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