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Voorwoord
Het jaar 2011 is voor de Stichting Milieu Educatie Centrum Oegstgeest een druk jaar geweest.
Dit jaar hebben we weer méér scholen en schoolklassen bediend dan in vorige jaren en tevens
is de organisatie van de maandelijkse publieksexcursies, waarvan de eerste eind 2010 werd
gegeven, goed van de grond gekomen. Ons werk vindt dus gretig aftrek en wordt gewaardeerd.
De groep van méér dan 20 vrijwilligers is enthousiast en betrokken en de vele werkzaamheden
zijn zodanig verdeeld dat het allemaal (net) behapbaar is. Het bestuur was in 2011 met 5
personen weer op volle sterkte, zodat ook daar de taken verdeeld konden worden en de
voortgang er in zat. Ook niet onvermeld mag blijven dat er waterleiding en riolering in het
clubgebouw is gekomen, zodat we eindelijk een fatsoenlijk toilet en stromend water in de
keuken hebben.
Gaat alles dus naar wens?
Ja, het gaat goed en het gaat steeds beter, maar nee, we hebben echt nog wel wensen over.
Zo willen we graag nog wat extra vrijwilligers. Enerzijds om de drukte met de begeleiding van de
lessen op te vangen en anderzijds om bijvoorbeeld wat meer met en in ons gebouw te doen.
Maar ook het bestuur zoekt nog nieuwe mensen, o.a. omdat er in de loop van 2012 een nieuwe
voorzitter nodig is. Maar ook omdat bijvoorbeeld de pr wel wat extra aandacht kan gebruiken.
Verder zou het geweldig zijn als er in Oegstgeest meer faciliteiten zijn om aandacht aan natuur
en milieu te kunnen geven. Natuurlijk hebben we de landgoederen en ander groen, maar die zijn
niet erg op natuur- en milieueducatie ingericht en er is geen natuur(speel)tuin of dierenweide
waar we gebruik van kunnen maken. En zo blijft er toch nog volop te wensen over.
Eind 2010 is door de Milieudienst West Holland (vanaf januari 'Omgevingsdienst') besloten om
een project te starten om natuur- en milieueducatie (NME) in de deelnemende gemeenten
(Regio Rijnland) te gaan faciliteren. Persoonlijk verheug ik me er zeer op dat dit van de grond
gaat komen, want het houdt in dat dit óók door de gemeente Oegstgeest wordt ondersteund en
dat ook de stichting MEC Oegstgeest eindelijk een (klein) stukje professionele ondersteuning
krijgt. Oegstgeest is bovendien in 2011 lid geworden van de Vereniging van Gemeenten voor
Duurzame Ontwikkeling (GDO) én lijkt bovendien in het komende jaar eindelijk zijn belofte
gestand te gaan doen om een visie op NME te ontwikkelen. Het jaar 2012 wordt dus weer een
boeiend jaar.
Eind augustus 2012 zal ik, na ruim 7 jaar voorzitter te zijn geweest, uit het bestuur van de
stichting MEC Oegstgeest stappen. Eind augustus heb ik gekozen omdat ik dan nog
beschikbaar ben voor de voorbereidingen voor het programma voor het schooljaar 2012-2013.
Veel van de doelen die ik mij bij de start van de stichting MEC Oegstgeest in 2005 gesteld had,
zijn bereikt of dichtbij gekomen. Dat het, zeker na de eerste twee moeizame jaren toch zo goed
is gegaan, is uiteraard niet alleen mijn verdienste, maar van het hele team van bestuur en
vrijwilligers. Dat neemt niet weg dat ik trots ben op wat er bereikt is en dat ik blij ben dat zó veel
kinderen (en volwassenen) iets van natuur en milieu hebben meegekregen.
Ik heb er zélf ook zeker veel van geleerd. Maar na zeven jaar is het ook wel goed om het
dirigeerstokje over te geven. Als 'gewoon' vrijwilliger blijf ik mijn partijtje overigens wel
meeblazen en misschien pak ik zelfs nog wel een nieuw instrument op. Want zolang natuur als
iets onbelangrijks weggecijferd en wegbezuinigd kan worden, en er kinderen zijn die bij één van
onze activiteiten melden dat ze nog nóóit in een bos geweest zijn, heb ik goede redenen om
door te gaan.
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.
Omdat het gebruik van de boerderij voor natuur- en milieuactiviteiten uiteindelijk niet haalbaar
bleek, werd contact gelegd met de IJsclub Oegstgeest, wat resulteerde in een overeenkomst tot
medegebruik van hun gebouw aan de Oegstgeesterweg. Na enige aanpassingen kon het
gebouw in april 2009 door de stichting MEC Oegstgeest voor het eerst in gebruik worden
genomen. Het clubgebouw wordt door de stichting MEC Oegstgeest steeds voor acht maanden
per jaar van de IJsclub Oegstgeest gehuurd. In de winterperiode staat het gebouw ter
beschikking aan de IJsclub zélf, maar de afspraak was dat de stichting MEC Oegstgeest er nog
wél zijn materialen kon opslaan zolang er geen ijs ligt. De mogelijkheden voor opslag zijn echter
in 2011 verbeterd doordat de halfopen opslagruimte aan de achterzijde van het gebouw is
vervangen door een dichte en ruimere aanbouw. Vrijwilligers van zowel de IJsclub als het MEC
hebben aan de bouw van deze ruimte meegeholpen. Door de uitbreiding van de opslagruimte
hoeft het MEC in de winter geen aparte opslag meer te zoeken wanneer er geschaatst kan
worden. Met de IJsclub is overeen gekomen dat de de spullen van het MEC vanaf 2012 - ook
als er geschaatst kan worden - in het gebouw opgeslagen kunnen blijven. Hiervoor is een kleine
huurverhoging afgesproken.
Beide partijen hebben voordeel van het gezamenlijk gebruik van het clubgebouw op deze wijze
en de samenwerking verloopt prima.
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2. Uitgevoerde activiteiten
2.1 NME Programma voor scholen
Schooljaar 2010-2011 was het vierde schooljaar waarin we activiteiten voor basisscholen
organiseerden. De opzet van het programma was op hoofdlijnen vrijwel gelijk aan het
succesvolle programma van het schooljaar 2009-2010.
Er waren 11 verschillende thema’s. Gerekend over het kalenderjaar 2011 zijn in totaal 89
lessen en/of excursies verzorgd voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar van 10 basisscholen.
Gemiddeld werden bij elke activiteit drie vrijwilligers ingeschakeld. Nieuw was de deelname
van de Leo Kannerschool. Verder zijn er door de scholen 10 lespakketten aangevraagd en 5
leskisten gebruikt.
Tijdens een evaluerend overleg tussen MEC en contactpersonen van de scholen en de
gemeente op 11 mei is er weer met grote tevredenheid over de activiteiten van het MEC
gesproken door gemeente en de scholen. Als er vervoer door ouders nodig is om het
excursiegebied te bereiken, is dit voor sommige schoolklassen een probleem. We spelen
hierop in door zo mogelijk de excursie dichtbij de school te houden zodat er geen vervoer
nodig is. Wel vindt het MEC begeleiding door ouders belangrijk!
Bij de lessen en excursies van 2011 ging het om de volgende onderwerpen en aantallen
groepen:
• Les Klimaat en weer:
1 groep
• Excursie Weide- en watervogels:
6 groepen
• Lente excursie Oud Poelgeest:
15 groepen
• Les over amfibieën:
4 groepen
• Les Droge voeten/schoon water*:
5 groepen
• Excursie Bijen, hommels en vlinders:
5 groepen
• Les Vleermuizen:
14 groepen
• Excursie Waterbeestjes:
11 groepen
• Herfstexcursie Oud Poelgeest en Rhijngeest: 13 groepen
• Les/excursie Afval en hergebruik:
3 groepen
• Les/excursie De moestuin:
8 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
In de weekeinden van 2011 zijn voor een breder publiek in totaal 14 excursies georganiseerd.
Aan deze excursies is gemiddeld door 10 tot 20 mensen deelgenomen, met uitschieters tot 40
deelnemers. Deze excursies vonden plaats op de 2e zondag van de maand van 10.00 tot 11.30
uur of in de zomer op de 2e zaterdagavond van de maand van 20.00 uur tot 21.30 uur. Het
thema van de excursies was 'Langs de grenzen van Oegstgeest' en 'Natuur nabij' (vanaf de
zomer). Naast deze vaste maandelijkse excursies zijn ook enkele andere excursies verzorgd.
De excursies waren:
9 januari
2011:
13 februari
2011:
13 maart
2011:
10 april
2011:
17 april
2011:

rondje Klinkenbergerplas
langs Oegstgeesterkanaal en Haarlemmertrekvaart
Klaas Hennepoel- en Veerpolder met historische scheepswerf
dwars door Oegstgeest met thema bomen
Vroege vogelwandeling in Klaas Hennepoel- en Veerpolder
(t.b.v. 'Kunst en Koe', Warmond)
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7 mei
13 mei
11 juni
9 juli
3 september
11 september
10 oktober
29 oktober
13 november
11 december

2011:
2011:
2011:
2011:
2011:
2011:
2011:
2011:
2011:
2011:

Vleermuizenexcursie
Vleermuizenexcursie Sassenheim (t.b.v. de Jeugnatuurwacht)
Krekenpad, bomenroute door Haaswijjk
Bos van Wijckerslooth, Gruneriebuurt en de Pastoorswetering
Vleermuizenexcursie in volkstuincomplex 'Ons Buiten', Leiden
Groenstrook in Haaswijk onder de elektriciteitsmasten
Hofbrouckerpark en Hofdijk
Nacht van de nacht in Rhijngeest
Endegeest en Rhijngeest
Hendrik Kraemerpark en Leidse Hout

Er waren voor zowel schoolactiviteiten als
publieksexcursies 23 vrijwilligers actief in 2011.
Naast deze activiteiten zijn er in de loop van het jaar ook
leskisten verhuurd en lespakketten toegezonden. Verder
is door Guus Siebers onze website weer bijgehouden met
uitgebreide informatie over onze activiteiten en natuur en
milieu in Oegstgeest en omstreken.
In de zomer van 2011 is het clubgebouw op de IJsbaan op
de waterleiding en riolering aangesloten. Dit werd
gerealiseerd dankzij een initiatief van de stichting MEC
Oegstgeest en met behulp van de IJsclub, de gemeente
Oegstgeest en Fonds 1818. Op 1 september heeft
wethouder Mackay die met een feestelijke waterspuit in
werking gesteld.

2.3 Bestuurlijke en organisatorische activiteiten
Op 26 maart 2011 is met de vrijwilligers overlegd over het programma 2011-2012 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 2010-2011. Dankzij het feit dat de aanvragen allemaal redelijk over de
verschillende activiteiten en over het schooljaar verdeeld waren, konden vrijwel alle aanvragen
worden toegekend. De scholen hebben deze keer aan het begin van het nieuwe schooljaar
hierover bericht gehad in plaats van in de laatste schoolweek vóór de zomervakantie. Deze
procedurewijziging geeft de scholen meer tijd om in te schrijven en ons meer tijd om de
inschrijvingen te verwerken en is probleemloos verlopen. Tijdens een tweede
vrijwilligersbijeenkomst op 30 augustus zijn de begeleidingsklussen voor het schoolprogramma
tussen de vrijwilligers verdeeld. Verder is er met ingang van het schooljaar 2011-2012 Marion
Tetteroo als de vaste contactpersoon voor de scholen begonnen.
In 2011 zijn ook voorbereidingen getroffen om voor schooljaar 2012-2013 de inschrijving op
papier te vervangen door een inschrijving via een digitaal bestand. Ook dit met het oog op het
verkorten van de verwerkingstijd. Ook sluit het aan op de digitaliseringtrend die overal en dus
ook bij scholen te zien is.
Het bestuur vergaderde in 2010 drie maal (in maart, augustus en december). Verder werden er
2 overleggen georganiseerd met de eigen vrijwilligers en enkele overleggen met andere
organisaties, waaronder bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de Oegstgeester scholen,
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IVN Regio Leiden, het IVN Consulentschap Zuid-Holland, de IJsclub Oegstgeest en het ZuidHollands Landschap,
In de loop van 2011 zijn twee nieuwsbrieven uitgebracht (januari en september) en er is gewerkt
aan een Huishoudelijk Reglement, dat in 2012 zal worden vastgesteld.
Op 9 september is door ongeveer de helft van bestuur en vrijwilligers een werkbezoek gebracht
aan de natuur- en milieu educatiecentra van Delft (De Papaver) en Dordrecht (Weizigt) om daar
ideeën op te doen en te leren van de ervaringen van de professionele medewerkers in deze
centra. Beide centra bundelen diverse activiteiten op hun eigen terrein. We hebben aldus een
kijkje kunnen nemen in o.a. een ontdektuin, schooltuinen, expositieruimtes, een dierenopvang
en een kinderboerderij.
In 2011 is ook gewerkt aan de voorbereiding van de kruidenpluktuin die - een jaar later dan
gepland - begin 2012 bij het winkelcentrum Lange Voort zal worden ingericht.
Bij het Rabobank Wensenfonds werd in 2011 een aanvraag ingediend voor een 'buitenkamer',
aan de achterzijde van het clubgebouw. Deze aanvraag is helaas niet gehonoreerd.
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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
• lid: Marion Tetteroo (vanaf augustus)
3.2 Medewerkers/vrijwilligers
In 2010 werkten er in totaal 24 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
Marijke Burgel-Hollander
Peter van Helsdingen
Hanneke Hermans
Lenie van Gorcum
Reyna Kadijk - Portillo
Nanko van Kampen
Annemarie Klijnsmit
Roos Los - den Hartogh
Bram Luteyn
Marian van Meerloo
Rianne Meester-Broertjes
Nettie van der Meij-Allema
Tom van der Meij
Carien Olbers
Mimi Ruygrok
Ab Schothorst
Guus Siebers
Marion Tetteroo
Mieke Verloren van Themaat
Joop Vlieg
Alexander de Vos
We danken ook Marlinde Hoek en Hans van den Hoek van het Hoogheemraadschap Rijnland
voor de door hen verzorgde lessen. Tevens danken wij Alexander de Vos voor de gastvrijheid
op zijn Historische scheepswerf in aanbouw tijdens excursies in de Klaas Hennepoelpolder.
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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. Van de gemeente Oegstgeest is in 2011 € 3500, 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. Dit bedrag is in 2011 ontvangen en
uitgegeven, als ons aandeel aan de kosten van waterleiding en riolering. Door deze
sponsorwervingsactie van het MEC stelde de gemeente ook een bijdrage voor deze materieel
zeer gewenste voorziening beschikbaar en betaalde ook de IJsclub zijn deel.
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 het schooljaar 2010-2011 kostte een les/excursie t € 50, - per
klas
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 2011 ziet het financiële overzicht er als volgt uit (in afgeronde bedragen):
Inkomsten:
- donaties
- bijdragen aan lessen en excursies
- sponsoring voor riolering en waterleiding
- subsidie van gemeente
- renteopbrengsten
Totaal:
Uitgaven:
- bestuur- en administratiekosten
- promotie
- materiaal excursies scholen
- ondersteuning vrijwilligers
- verzekeringen
- website
- aankoop inventaris MEC-gebouw
- huur IJsclubgebouw
- aanleg riolering en waterleiding

€
560
€ 2 840
€ 11 750
€ 3 500
€
810
€ 19 460

€
160
€
260
€
400
€ 1 175
€
140
€
430
€
0
€ 2 000
€ 14 535
Totaal:

€ 19.100

Uit dit overzicht is af te leiden, dat de inkomsten en uitgaven in 2011 relatief hoog waren. Dit
komt door de aanleg van waterleiding en riolering. Deze bijzondere uitgave kon het MEC doen
door de subsidie van Fonds 1818 en een sober uitgavenpatroon. De jaren van veel investeren in
materiaal en huisvesting zijn achter de rug. Daar staat tegenover dat de uitgaven voor huur wat
zullen toenemen, met name door kosten lasten voor water en riolering en door huur voor
opslagruimte in het IJsclubgebouw in de winterperiode. Het is nu van belang om in financieel
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opzicht de basale inkomsten en uitgaven in balans te houden en de financiële basis waar
mogelijk te versterken. Een gemeentelijke basissubsidie blijft hierbij 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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