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Voorwoord
Zaterdag 5 juni 2010 vierde de Stichting Milieu Educatiecentrum Oegstgeest zijn eerste lustrum.
Vijf jaar MEC is een hele tijd en in die tijd is er veel gebeurd en opgebouwd.
De geschiedenis van de Stichting MEC Oegstgeest begon al in 2002 met de pogingen om
boerderij Zwetsloot in de Klaas Hennepoelpolder te behouden als milieueducatiecentrum.
Hoewel dát niet is gelukt, is het achterliggende doel, namelijk het verzorgen van natuur- en
milieueducatie op de scholen en voor een breder publiek wél goed uit de verf gekomen. Heel
veel kinderen op de basisscholen van Oegstgeest hebben de afgelopen jaren lesjes gehad over
bijvoorbeeld afval, het klimaat en vleermuizen of hebben meegedaan aan een excursie in onze
vogelrijke polders of in één van de landgoederen in ons dorp. Ook hebben heel veel mensen via
onze publieksexcursies kennis kunnen maken met ons werk en de mooie natuur in ons dorp.
Eind 2010 zijn de publieksexcursies organisatorisch beter aangepakt. Deze wandelexcursies
hebben vanaf oktober 2010 een vaste regelmaat en een langere termijn planning. Ze vinden
steeds plaats op de tweede zondag van de maand en hebben voorlopig als rode draad de
'Grenzen van Oegstgeest'. De deelnemers bleken de eerste excursies zeer te waarderen. In
2011 zullen we met dergelijke excursies doorgaan.
De recessie en de daarop volgende bezuinigingen door het kabinet lijken het beleid en budget
voor natuurbehoud onevenredig zwaar te gaan treffen. Ook lagere overheden als provincies en
gemeenten moeten de broekriem aanhalen, wat in onze buurgemeente Leiden waarschijnlijk tot
forse bezuinigingen op natuur- en milieueducatie gaat leiden. In Oegstgeest wordt de natuur- en
milieueducatie met een minimaal budget geheel door vrijwilligers verzorgd, zonder een
structurele bijdrage van de gemeente voor de lessen en voorzieningen. Hoewel dit qua
organisatie voor ons bepaald niet gemakkelijk is en we jaloers zijn op de mogelijkheden en
professionaliteit van NME in Leiden, heeft het werken met vrijwilligers natuurlijk wél tot voordeel
dat we ons tot op heden niet echt zorgen behoeven te maken over het financieel voortbestaan
van ons werk. Dat onze inzet en ons programma worden gewaardeerd blijkt uit het feit dat de
subsidie die we in 2011 van de gemeente zullen ontvangen is verhoogd tot 3500 euro. Daarvan
kunnen we o.a. het gebouw van de IJsclub huren. Ook zijn we heel blij met de eind 2010 door
de gemeente gedane toezegging om - samen met de stichting MEC Oegstgeest en de IJsclub te zorgen voor een aansluiting van ons gebouw op de waterleiding en het riool. Dat zal ons in
2011 nóg meer mogelijkheden bieden om onze missie uit te voeren.
Tom van der Meij
Voorzitter Stichting MEC Oegstgeest
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1. Doelen en achtergrond van de Stichting MEC Oegstgeest
De Stichting Milieu Educatie Centrum (MEC) Oegstgeest is op 17 juni 2005 opgericht om de
natuur- en milieubewustwording van burgers in Oegstgeest te bevorderen en een actieve
bijdrage te leveren aan een duurzame natuur- en milieuvriendelijke samenleving. De stichting
MEC bevordert dit onder meer door natuur- en milieueducatie (NME) aan de (school)jeugd en
informatievoorziening aan de burgers van Oegstgeest. De stichting streeft naar een volwaardig
Oegstgeester centrum voor dit doel, en naar samenwerking met andere organisaties op het
gebied van natuur- en milieubescherming.
Om onze doelen te bereiken werken we tegelijkertijd op twee fronten, namelijk aan:
1.
concrete uitvoering van NME-activiteiten in de natuur en op scholen; zie hiervoor onze
website www.mecoegstgeest.nl voor details over ons excursie- en activiteitenprogramma en
voor informatie over de materialen en faciliteiten die wij bieden;
2.
versterking van onze organisatie en realisatie van een daarbij passend onderkomen op
een voor ons doel geschikte plek.
Om met weinig middelen zoveel mogelijk resultaat te bereiken, streven we naar samenwerking
met aanverwante organisaties. Deze samenwerking kan zowel liggen op het gebied van
ruimtegebruik als op vakinhoudelijk vlak en, als wij eenmaal zover zijn, wellicht ook op het vlak
van personeel.
De stichting MEC Oegstgeest is een logisch vervolg op de Initiatiefgroep boerderij Zwetsloot die
er vanaf 2002 naar streefde om op het terrein van deze voormalige boerderij een
milieueducatiecentrum te starten. Het besluit tot verkoop van de boerderij aan een particulier, op
basis van een concreet plan voor diverse maatschappelijke voorzieningen, waaronder het
milieueducatiecentrum, vormde de directe aanleiding voor de oprichting van de stichting.
Vanwege het uitblijven van enige ontwikkeling in de plannen heeft het MEC begin 2007 besloten
om uit te zien naar een andere locatie. Eind 2007 zijn de eerste contacten gelegd met de IJsclub
Oegstgeest om mede gebruik te gaan maken van hun gebouw aan de Oegstgeesterweg. Na
uitvoerig overleg in 2008 met gemeente en IJsclub en enige aanpassingen aan het gebouw, kon
in april 2009 het gebouw door de stichting MEC Oegstgeest in gebruik worden genomen. Dit
gebouw wordt door de stichting MEC Oegstgeest voor acht maanden per jaar gehuurd van de
IJsclub Oegstgeest in de periode half maart tot half november. In de winterperiode staat het
gebouw ter beschikking aan de IJsclub, maar kan het stichting MEC Oegstgeest er, voor zover
er geen schaatsactiviteiten plaatsvinden, nog wél zijn materialen opslaan. Beide partijen hebben
geconcludeerd dat dit een bevredigende samenwerking is.
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2. Uitgevoerde activiteiten
2.1 NME Programma voor scholen
Schooljaar 2009-2010 was het derde schooljaar waarin we activiteiten voor scholen
organiseerden. De opzet van het programma was op hoofdlijnen vrijwel gelijk aan het
succesvolle programma van het schooljaar 2008-2009. Een nieuw onderdeel waren de
moestuinactiviteiten.
In totaal werden er over het schooljaar 2009-2010 over 12 verschillende onderwerpen in 34
weken lessen georganiseerd. Daaraan hebben 75 schoolklassen van 9 scholen deelgenomen.
Dit zijn maar liefst 29 klassen méér dan in het schooljaar daarvoor.
Gerekend over het kalenderjaar 2010 zijn in totaal voor 73 schoolklassen lessen en/of excursies
verzorgd. Gemiddeld werden bij elke activiteit drie vrijwilligers ingeschakeld.
Ongeveer een kwart van de activiteiten is uiteindelijk op een andere datum uitgevoerd dan
oorspronkelijk gepland. Hoewel dit organisatorisch lastig is, blijkt schuiven met data en tijden
meestal geen groot probleem. Enkele activiteiten werden door de leerkrachten kort van tevoren
afgezegd, in de meeste gevallen omdat geen vervoer en/of voldoende begeleiding van ouders
kon worden gevonden. Dit ervaren wij wél als een probleem, want wij bereiden de lessen voor
en regelen onze vrijwilligers die de tijd voor de excursies hiervoor vrijhouden. Wij gaan hierover
in 2011 met onze contactpersonen op de scholen en met de gemeente spreken.
Bij de lessen en excursies van 2010 ging het om de volgende onderwerpen en aantallen
groepen:
• Lessen Klimaat en weer: 2 groepen;
• Excursies Weidevogels: 6 groepen;
• Lente-excursies Oud-Poelgeest: 19 groepen;
• Lessen over amfibieën: 3 groepen;
• Lessen Droge voeten / schoon water1): 4 groepen;
• Excursies Bijen, hommels en vlinders: 10 groepen;
• Lessen Vleermuizen: 5 groepen;
• Excursie Waterbeestjes: 5 groepen;
• Herfstexcursie Oud-Poelgeest: 14 groepen;
• Les/excursie Afval en hergebruik: 2 groepen;
• Les/excursie De Moestuin: 3 groepen
1)

De lessen "Droge voeten / schoon water" zijn door een medewerker van het Hoogheemraadschap Rijnland
gegeven. De stichting MEC Oegstgeest zorgde daarbij voor de coördinatie en organisatie.

2.2 Overige NME activiteiten
Op weekdagen buiten schooltijd en in de weekeinden van 2010 zijn voor een breder publiek in
totaal 12 excursies georganiseerd. Aan deze excursies werd in doorsnee door circa 15 tot 25
mensen deelgenomen, met uitschieters tot circa 50 deelnemers. De excursies waren:
15 maart 10:
18 maart 10:
25 april 10:
15 mei10:
21 mei10:
22 mei10:

Bomenles/leskist ter gelegenheid van Boomplantdag
Excursie Oud Poelgeest in verband met de Lustrumactiviteit
Water- en weidevogelexcursie 1)
Vleermuizen
Vleermuizen 2)
Vleermuizen 2)
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05 juni10:
17 sept.10:
14 okt.10:
30 okt.10:
14 nov.10:
12 dec.10:

Waterbeestjes
Water- en weidevogels
Grenzen van Oegstgeest: Oud Poelgeest en Heemtuin
Nacht van de nacht in het landgoed Rhijngeest
Grenzen van Oegstgeest: Leidse Hout en Zendingshuis
Grenzen van Oegstgeest: Rhijngeest en Endegeest

1) Betrof een excursie voor de stichting 'Tussen Kunst en koe' uit Warmond
2) Betrof een excursie voor de Jeugd Natuurwacht uit Sassenheim

Naast deze activiteiten zijn er in de loop van het jaar ook enkele leskisten verhuurd. De
belangstelling daarvoor blijft tot op heden achter bij de verwachtingen.
Verder is de website weer bijgehouden door onze webmaster Guus Siebers. Naast de zeer
uitgebreide natuur- en milieu-informatie die daarop te vinden is, zijn via de website ook
lespakketten ter beschikking gesteld aan de scholen.

2.3 Bestuurlijke activiteiten
Op 18 maart 2010 is met de vrijwilligers overlegd over het programma 2010-2011 voor de
basisscholen. Dit programma is in juni aan de scholen toegestuurd, samen met een
inschrijfformulier. Het aantal aangevraagde lessen en excursies was ongeveer even hoog als in
het schooljaar 2009-2010 en overtrof opnieuw het aantal mogelijkheden. Enkele aangevraagde
activiteiten hebben we daarom moeten afzeggen.
Op zaterdag 5 juni vierden we ons eerste lustrum met een feestelijke bijeenkomst in ons eigen
MEC / IJsclubgebouw en de onthulling van het gezamenlijke naambord van stichting MEC
Oegstgeest en IJsclub door wethouder Van Oortmerssen van de gemeente Oegstgeest. Het
bord is dankzij een financiële bijdrage van het Rabobank Wensenfonds aangeschaft. Het aantal
bezoekers en belangstellenden tijdens het lustrum viel helaas tegen. Mogelijk kwam dit door het
mooie weer en de vele activiteiten die op die dag door anderen werden georganiseerd. Het
mooie weer en de gezamenlijke maaltijd met vrijwilligers maakte weer veel goed.
Het bestuur vergaderde in 2010 vier maal (in januari, april, september en december).
Bestuur en vrijwilligers van de stichting MEC Oegstgeest hebben aan diverse lokale en
regionale activiteiten een steentje bijgedragen. In het onderstaande staan enkele van deze
activiteiten toegelicht.
1. De startconferentie 'Biodiversiteit' in Naturalis. Deze activiteit is een uitvloeisel van het jaar
van de biodiversiteit 2010 en is gestart om in de (stedelijke omgeving van de) Leidse regio
de biodiversiteit te bevorderen. Een vervolg hierop was de actie 'Lekker groen in en om
Leiden' en de later in het jaar gehouden 'Wilde Weelde' prijsvraag. Het voorstel van de
stichting MEC Oegstgeest om in de 'plantenbak' op de hoek van Lange Voort / Ommevoort
een kruidenpluktuin te maken is in de prijzen gevallen. Uitvoering van dit voorstel zal in
2011 plaatsvinden.
2. Regionale visievorming op het gebied van Natuur- en Milieueducatie. In de gemeenten
Noordwijk, Lisse en Hillegom is in 2010 een proces van visievorming gestart. Aan de
startbijeenkomst is door de stichting MEC Oegstgeest een bijdrage geleverd. Tevens is de
gemeente Oegstgeest geadviseerd om aan te haken bij dit proces omdat ook Oegstgeest
als voornemen heeft vastgelegd om een visie op NME te formuleren.
3. Regionale samenwerking. In 2010 bleek dat de gemeente Leiden van plan is om het
budget voor NME (inclusief voor de kinderboerderij en Heemtuin) met circa één derde
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terug te brengen tot circa 1 miljoen euro. In het kader daarvan werd door NME Leiden in
het najaar van 2010 een regionale bijeenkomst georganiseerd om te bezien waar kansen
liggen voor samenwerking en voor efficiencyverbetering. In het voorjaar vond ook een
regulier overleg plaats tussen NME Leiden en de Milieu Educatie Centra van Oegstgeest
en Leiderdorp. Marijke Burgel nam voor de stichting MEC Oegstgeest de honneurs waar
tijdens het provinciaal overleg op de 'ZON'-dag (Zuid-Hollands Overleg NME-diensten).
4. Aanleg van waterleiding en riolering in het clubgebouw. Tijdens de viering van het Lustrum
kreeg de stichting MEC Oegstgeest de toezegging dat de gemeente Oegstgeest zich
samen met de IJsclub en het MEC hard wilde maken voor aanleg van deze voorzieningen
in het clubgebouw. In de loop van het jaar heeft de gemeente daarbij het voortouw
genomen om de mogelijkheden te onderzoeken en offertes aan te vragen. Eind 2010 is
een besluit genomen over de aanleg, die in de eerste helft van 2011 zal plaatsvinden.
Naast beperkte bijdragen van de stichting MEC Oegstgeest en de IJsclub, wordt een groot
deel van de kosten opgebracht door de gemeente Oegstgeest. En er is een belangrijke
bijdrage van Fonds 1818, die via een subsidie aan de stichting MEC Oegstgeest heeft
aangegeven dit project belangrijk te vinden.
5. Voor de promotie van de stichting MEC Oegstgeest zijn in januari en juli nieuwsbrieven
gepubliceerd. Tevens is de folder herzien en in een nieuw jasje gestoken. Ook zijn 6
verschillende stickers ontworpen en gedrukt om als herinnering mee te kunnen geven aan
kinderen die deelnemen aan activiteiten. Tenslotte werd een stand bemenst tijdens het 50
jarig bestaan van de Heemtuin in Leiden.
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3. Samenstelling bestuur en medewerkers
3.1 Bestuur
Het bestuur van de stichting MEC Oegstgeest bestond in 2010 uit:
• voorzitter: Tom van der Meij
• secretaris: Peter van Helsdingen
• penningmeester: Rianne Meester-Broertjes
• lid: Carien Olbers (vanaf april)
3.2 Medewerkers/vrijwilligers
In 2010 werkten er in totaal 23 mensen mee aan de activiteiten van de Stichting MEC
Oegstgeest. Al deze personen deden dit geheel op vrijwillige basis; sommigen van hen al sinds
de oprichting van de Stichting MEC Oegstgeest. Alle medewerkers worden voor hun inzet
hartelijk bedankt!
In 2010 werkten mee:
Kirsten van Bodegom-Bouwman
Ed de Bruijne
Lex Burgel
Peter van Helsdingen
Hanneke Hermans
Marijke Burgel-Hollander
Lenie van Gorcum
Nanko van Kampen
Annemarie Klijnsmit
Anneke Kraaijenoord-Schaap
Roos Los - den Hartogh
Bram Luteyn
Rianne Meester-Broertjes
Nettie van der Meij-Allema
Tom van der Meij
Carien Olbers
Mimi Ruygrok
Ab Schothorst
Guus Siebers
Marion Tetteroo
Reyna Kadijk - Portillo
Mieke Verloren van Themaat
Joop Vlieg
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4. Financiën
De Stichting MEC heeft in de jaren van zijn bestaan zijn activiteiten kunnen uitvoeren door de
belangenloze medewerking van vele vrijwilligers, door sponsoring/donaties en door ad-hoc
subsidies van een aantal instanties. In de jaren 2005, 2006 en 2007 ontvingen we provinciale
bijdragen via de Zuid-Hollandse Milieufederatie/IVN-Zuid-Holland. In 2007 waren er ook
inkomsten uit een sponsoractie van de Ronde Tafel, afdeling Oegstgeest en in 2007 hebben we
subsidie gekregen van Fonds 1818, die we in 2007 en 2008 hebben besteed aan de website,
scholing van onze vrijwilligers en de inrichting van het IJsclubgebouw. Van de gemeente
Oegstgeest is in 2010 € 3000,- ontvangen om onze activiteiten uit te kunnen voeren. In 2010
heeft Fonds 1818 € 11.750,- toegezegd voor een bijdrage aan de aan te leggen waterleiding en
riolering. Het bestuur van de Stichting MEC is het Fonds hiervoor zeer erkentelijk. Niet alleen
voor de bijdrage als zodanig, maar ook omdat het resultaat van deze sponsorwervingsactie van
het MEC er bij de gemeente toe heeft geleid om ook een bijdrage voor deze materieel zeer
gewenste voorziening beschikbaar te stellen.
De Stichting MEC heeft als financiële beleidslijn, dat de kosten die voor de lessen gemaakt
moeten worden (materiaal, kleine ondersteuning van de vrijwilligers etc.) door de opbrengsten
ervan gedekt moeten worden. In de schooljaren 2008-2009-2010 kostte een les/excursie € 30, per klas. In het schooljaar 2010-2011 is dit € 50,-.
De uitgaven voor de huur van het gebouw kan de Stichting betalen uit de subsidie van de
gemeente. Alle andere uitgaven (investeringen in lesmateriaal en in inrichting) worden betaald
uit sponsorinkomsten en bijdragen van onze donateurs. Voor het betalen van personeel heeft de
stichting geen budget. De vrijwilligers ontvangen een kleine onkostenvergoeding voor de lessen
die zij geven.
Over 2010 ziet het financiële overzicht er als volgt uit (in afgeronde bedragen):
Inkomsten:
- donaties
- bijdragen aan lessen en excursies
- sponsoring
- subsidie van gemeente
- renteopbrengsten
Totaal afgerond

€ 500
€ 2500
€ 1100
€ 3000
€ 400
€ 7500

Uitgaven:
- bestuur- en administratiekosten
- promotie
- materiaal excursies scholen
- ondersteuning vrijwilligers
- verzekeringen
- website
- aankoop inventaris MEC-gebouw
- huur IJsclubgebouw

€ 200
€ 150
€ 700
€ 1200
€ 150
€ 150
€ 1450
€ 2000

Totaal

€ 6000

Uit dit overzicht is af te leiden, dat de inkomsten en uitgaven in 2010 redelijk op elkaar zijn
afgestemd. De jaren van veel investeren in materiaal en huisvesting zijn achter de rug, behalve
her project aanleg van riolering en waterleiding Het is nu van belang om ook in financieel
opzicht een stabiele organisatie te worden. Hiervoor is een gemeentelijke basissubsidie
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noodzakelijk. Voor bijzondere activiteiten en investeringen zullen gelden van elders vergaard
moeten worden. Donaties zijn een welkome aanvulling op het door het MEC te besteden
bedrag. Daar het MEC een ANBI-instelling is, komen giften aan het MEC voor belastingaftrek in
aanmerking.
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