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Voorwoord  

 

 

De kern van onze activiteiten blijft het programma dat we met de basisscholen van 

Oegstgeest uitvoeren. Ook in 2015 was dat onverminderd populair bij de scholen: 

in totaal traden MEC vrijwilligers 94 keer aan om excursies en lessen uit te voeren. 

Meer details daarover vind u elders in dit verslag. Ook werden weer 11 

publiekswandelingen uitgevoerd.  

 

2015 was een bijzonder jaar voor ons, omdat de Stichting Milieu Educatiecentrum 

Oegstgeest op 17 juni tien jaar bestond. Over de activiteiten die we uitvoerden om 

dit te vieren wordt elders in dit verslag bericht. Eén daarvan, de 

natuurfotowedstrijd, zal tot ver in 2016 doorgaan.  

 

We zijn na tien jaar een stabiele organisatie die met zo’n 25 vrijwilligers een nuttige 

en actieve rol in Oegstgeest vervult. Behalve bij de bovengenoemde activiteiten zijn 

veel MEC vrijwilligers ook op aanverwante terreinen actief: ze onderhouden de 

kruidentuin, spelen een rol bij schooltuinen, adviseren de lokale politiek, doen 

vrijwilligerswerk voor bejaarden, helpen bij de aanleg van groene speelplaatsen 

enz.  

  

Evenals in andere jaren ook nu weer dank aan de gemeente Oegstgeest, die ons 

subsidieert en waarmee we prettig samenwerken, aan onze donateurs en aan de 

scholen die onze diensten afnemen. Maar met name aan de vrijwilligers die zich 

weer hebben ingezet om vooral de kinderen van Oegstgeest enthousiast te maken 

voor de natuur. 

 

 

Huub Hendrix 

Voorzitter Stichting MEC Oegstgeest 
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1. Achtergrond en doelstellingen van de Stichting MEC Oegstgeest  

 

1.1 Achtergrond 

In de zomer van 2005 is de Stichting Milieu Educatie Centrum Oegstgeest opgericht 

door leden van de initiatiefgroep ‘boerderij Zwetsloot’. De statuten zijn op 17 juni 

2005 notarieel vastgelegd. 

De initiatiefgroep streefde ernaar op het terrein van deze boerderij in de Klaas 

Hennepoelpolder een centrum te realiseren met ruimte voor natuur- en 

milieueducatie, zorgplekken voor mensen met een handicap, ruimte voor 

kunstenaars etc. Met het natuur- en milieu educatiecentrum op deze locatie wilde 

de stichting MEC tegemoet komen aan de behoefte hieraan van vooral bewoners 

van de naastgelegen milieuvriendelijke nieuwbouwwijk Poelgeest. Uiteindelijk werd 

dit plan geschrapt omdat de bankencrisis van 2008 tot een grote financiële strop 

voor de gemeente Oegstgeest ging leiden en die haar medewerking terugtrok. Toch 

ging het MEC van start met activiteiten voor de basisscholen van Oegstgeest, 

excursies voor een algemeen publiek enz. Vanaf 2011 huurt het MEC, behalve in de 

ijsperiodes, het gebouwtje van de IJsclub Oegstgeest aan de Oegstgeesterweg. 

1.2 Doelstelling 

Het doel van het MEC is het vergroten van natuur- en milieubewustwording bij de 

inwoners van Oegstgeest en het leveren van een actieve bijdrage aan een 

duurzame gemeente. 

Om dit doel te bereiken wil het MEC Oegstgeest: kennis van en inzicht in natuur en 

milieu bij de bevolking bevorderen, in het bijzonder bij de jeugd activiteiten op het 

terrein van natuur en milieu initiëren, stimuleren en uitvoeren. Dit zijn excursies, 

tentoonstellingen, lezingen en andere projecten en een natuur- en 

milieueducatiecentrum opzetten en beheren. 

1.3 Samenwerking 

Het MEC is begonnen vanuit en door een groep vrijwilligers. De mogelijkheid om 

een of meer betaalde krachten in te schakelen zijn de laatste jaren verminderd en 

nog steeds worden alle activiteiten door vrijwilligers uitgevoerd. 

Om op de lange termijn het MEC in stand te kunnen houden en de natuur- en 

milieueducatie zo effectief mogelijk vorm te geven wordt samengewerkt met 

diverse andere instellingen. De belangrijkste daarvan is IVN (Instituut voor Natuur 

en Duurzaamheid) Regio Leiden. Veel MEC vrijwilligers zijn lid van IVN en daar 

opgeleid als natuurgids. Daarnaast is IVN en ook KNNV (Vereniging voor 

Veldbiologie) Leiden onderhuurder van het IJsclubgebouwtje. Andere organisaties 

waarmee wordt samengewerkt zijn NME Centra Leiden en Leiderdorp, Stichting 

http://mecoegstgeest.nl/wp-content/uploads/2013/07/Stichtingsakte17-6-2005.pdf
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Evenementen Oegstgeest, De Groen Adviescommissie Oegstgeest, Stichting Vrij 

Groen, Hoogheemraadschap van Rijnland, Milieudienst West-Holland, Stichting iDoe 

enz.  

2. Uitgevoerde activiteiten  

 

2.1 NME Programma voor scholen 

 

Het NME programma voor de basisscholen was voor het schooljaar 2015-2016 gelijk 

aan dat van het schooljaar ervoor. Omdat sommige activiteiten verhuisden van het 

begin van het kalenderjaar naar het einde ervan en vice versa is er in 2015 een 

stijging van 15 activiteiten tot 96. Dit komt vooral omdat het populaire uilenballen 

pluizen aan het begin van 2015 (tijdens schooljaar 2014-2015) en ook weer aan het 

einde van het jaar (schooljaar 2015-2016) is uitgevoerd. De Smaaklessen zijn eind 

2014 en begin 2016 gegeven, dus deze komen in de telling over 2015 niet voor. 

Berekend over de beide schooljaren afzonderlijk blijft het totaal aantal activiteiten 

ongeveer gelijk.  

 

Herfst in het bos en Bijen, hommels en vlinders trokken met respectievelijk 14 en 

13 inschrijvingen de meeste deelnemers.  

  

Evenals in 2014 deden met uitzondering van Het DOK alle basisscholen (9) mee 

met één of meerdere activiteiten die werden aangeboden. Drie scholen deden met 

meer dan 15 groepen mee en drie met minder dan 5.  

 

Bij de lessen en excursies van het jaar 2015 ging het om de volgende onderwerpen 

en aantallen groepen: 

• Excursie Bijen, hommels en vlinders:  13 groepen 

• Les/excursie De moestuin: 1  groep 

• Les/excursie Door de bomen het bos zien: 5  groepen  

• Les Energie: 6  groepen 

• Excursie Herfst in het bos: 14 groepen 

• Excursie Lente in het bos : 6  groepen 

• Les Uilenballen en muizenissen: 11 + 12 groepen 

• Les Vleermuizen: 5  groepen 

• Excursie Water- en weidevogels: 12 groepen 

• Excursie Waterbeestjes: 11 groepen  

 

2.2. Overige NME activiteiten 

 

Publieksexcursies 

In 2015 zijn maandelijks voor een breder publiek in totaal 11 excursies 

georganiseerd, waarbij er alleen in augustus geen excursie is geweest. Aan deze 

activiteiten is gemiddeld door 10 mensen deelgenomen, met uitschieters tot 30 

deelnemers. De excursies vonden plaats op de 2e zondag van de maand van 10.00 
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tot 11.30 uur of in de zomermaanden (mei t/m september) op de 2e zaterdagavond 

van de maand van 20.00 uur tot 21.30 uur.  

 

De excursies in 2015 waren: 

11 januari  Klinkenbergerplas: vogelexcursie 

8 februari   Langs de waterwegen van Oegstgeest (Haarlemmertrekvaart en 

  Oegstgeesterkanaal) 

8 maart  Lentevogels in de polders van Poelgeest 

12 april  Fietstocht Elsgeesterpolder: bollen en historische polder 

9 mei   Avondwandeling langs de Pastoorswetering 

13 juni  Fietstocht langs de grenzen van Oegstgeest 

11 juli   Natuur onder de hoogspanningsmasten in de Morsebel 

12 september Op zoek naar vleermuizen 

11 oktober  Langs de kreken van Haaswijk 

8 november  Wandeling door Endegeest en Rhijngeest 

13 december Door de parken van Oegstgeest 

 

 

Begin van de wandeling door de parken van Oegstgeest 

 



6 

 

Klinkenbergerplas 

Op verzoek van het gemeentebestuur heeft het MEC bijgedragen aan het denken 

over de ontwikkeling van de Klinkenbergerplas. Nu deze plas door de provincie aan 

de gemeente is overgedragen, wordt deze heringericht met het doel de 

biodiversiteit te vergroten en het recreatieve gebruik te bevorderen. Dit wel onder 

de strikte voorwaarde dat de beheerskosten niet mogen toenemen, liever zelfs 

afnemen. De ideeën die door het MEC zijn aangedragen kunnen op een breed 

draagvlak bij de andere insprekers rekenen. In de loop van 2016 komt er een 

concreet herinrichtingsplan. In de klankbordgroep die bij het maken van dit plan is 

betrokken wordt ook door een vrijwilliger van het MEC geparticipeerd.  

Kruidenpluktuin  

De Kruidenpluktuin aan de Lange Voort bestaat nu vijf jaar en kan gerust een 

succes worden genoemd. Er wordt veel geplukt en het ziet er het hele jaar goed uit. 

Wanneer er onderhoud wordt gepleegd is er altijd veel aanloop van mensen, met 

meestal positief commentaar. De meeste kruiden groeien er goed, vooral de 

soorten die op arme kalkrijke grond gedijen. Het afgelopen voorjaar was heel erg 

droog en daardoor hadden vooral de eenjarige kruiden en het zaaigoed het moeilijk. 

De tuin is afhankelijk van de regenval en wordt slechts incidenteel door de 

gemeente bewaterd. Omdat de vraag naar peterselie, dille en lavas altijd groot is 

gaan we komend jaar nogmaals proberen die aan te planten en eventueel 

zwaardere planten te zetten. Het is ondoenlijk om elke plant van een bordje te 

voorzien, maar we gaan het aantal bordjes weer uitbreiden. Die verdwijnen in de 

loop van het jaar dikwijls, of worden onleesbaar. Ook zijn er nu twee 

opeenvolgende jaren in de herfst bloembollen geplant om het geheel op te fleuren 

en ook al zijn deze niet eetbaar, worden ze zeer gewaardeerd.  

  

Kindernatuurclub  

Een activiteit die in 2012 op gang kwam en samen met het IVN regio Leiden ook in 

2015 met enthousiasme is uitgevoerd is de Kindernatuurclub. De 3e 

woensdagmiddag in de maand komen gemiddeld zo’n 10–15 kinderen in de leeftijd 

van 6-12 jaar naar deze club in of bij het MEC-gebouw aan de Oegstgeesterweg. 

Elke keer is er een programma dat past bij deze leeftijdscategorie. In 2015 is de 

Kindernatuurclub 7x actief geweest. In september is er voor de laatste keer een 

Kindernatuurclub georganiseerd. De activiteiten worden voortgezet onder de naam 

Scharrelkids (op verschillende tijden en verschillende plaatsen in de regio). De start 

daarvan was in november in het speelbos op Koudenhoorn in Warmond. 

 

De volgende spannende en boeiende dingen zijn gedaan:  

Januari:   Speuren naar sporen  

Februari:   Aan de slag met hout  

Maart:   Wilgentenen vlechten voor paasmandjes en vogelnestjes 

April:    Voorjaarsspeurtocht  

Mei:    Heksen en zo ….  

Juni:    Bezoek aan Meijendel  
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September:   Op zoek naar mooie schatten in de natuur 

November:   Speelbos Koudenhoorn 

 

3. Lustrum 

Ter viering van het tweede lustrum van de Stichting MEC Oegstgeest zijn de 

volgende activiteiten uitgevoerd: 

Op 17 juni was er op het schoolplein van De Kring aan de Lange Voort een 

samenzijn voor docenten van het basisonderwijs. Bedoeld om samen over het MEC 

en zijn lessen te spreken, en een feestje te vieren. Helaas waren er weinig 

leerkrachten, maar de buurt en de buurkinderen hebben zeer genoten van de 

roofvogelshow en het broodjes bakken. 

Op 10 juli was er de jaarlijkse MEC vrijwilligersexcursie. Circa 20 vrijwilligers  

 

 

genoten in Katwijk van een mooie en leerzame presentatie in het Katwijks 

Museum, waarna allen tijdens prachtig zomerweer zijn gaan korren in de zee. We 

vonden weinig krabbetjes etc., maar als natuurvrijwilligers weten we dat je niet bij 

elk excursie krijgt wat je graag wilt zien. De natuur maakt zijn eigen keuze! 

 

Op 18 september waren circa 50 deelnemers aanwezig op het MEC lustrumcongres 

in het Dorpscentrum in Oegstgeest. Naast onze eigen vrijwilligers waren er 

vertegenwoordigers van de gemeente (wethouder, raadsleden en ambtenaren), 

 
Uitleg over korren tijdens het vrijwilligersuitje in Katwijk; de MEC vrijwilligers in hun 

nieuwe shirt met MEC logo 
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andere overheden en van vele ‘zusterorganisaties’ uit onze regio. De middag werd 

geopend door een korte toespraak van wethouder Jos Roeffen. Hij benadrukte het 

belang van het MEC en zijn taken. 

Tijdens de bijeenkomst heeft Janke Wesselius, promovenda aan de Vrije Universiteit 

van Amsterdam en docente aan de Hogeschool Leiden ons in haar lezing ‘Natuur en 

ontwikkeling van het kind’ ingewijd in zaken die voor een kind belangrijk zijn en 

welke rol natuur daarbij speelt. Na de lezing volgde een zeer geanimeerde 

discussie. 

De 9 NME-instellingen hebben, samen met het MEC, een vragenlijst over het hoe en 

wat van hun organisatie ingevuld. Rianne Meester-Broertjes heeft de resultaten 

daarvan met de congresdeelnemers gedeeld. De informatie verraste velen, omdat 

de wijze en het ontstaan van de verschillende organisaties zo gevarieerd is. Dit 

geldt ook voor hun werkzaamheden, hun werkwijze en hun financieringsbronnen. 

Zeker nog iets om in andere kring over verder te praten. 

Het 4e en 5e onderdeel van het lustrum hebben een ander tijdpad. Dit zijn de 

Ommetjeskaart en de Fotowedstrijd. 

Het MEC heeft de Ommetjeskaart van Oegstgeest uitgebracht. Deze kaart bevat de 

MEC wandelingen die in ons dorp worden gehouden, met kaart en toelichting. De 

Oegstgeester Ommetjeskaart is een verdere invulling van de regionale wandelkaart 

voor de Bollenstreek, die in het voorjaar van 2015 is uitgebracht en waarbinnen ook 

Oegstgeest wordt aangedaan. Bordjes geven van deze wandeling de route aan. Dit 

regionale deel is op 10 april 2015 door wethouder Jos Roeffen en onze voorzitter 

Huub Hendrix geopend. De gemeente was zeer blij met ons initiatief om met de 

Oegstgeester Ommetjes ons dorp op de wandelkaart te zetten. 

De laatste lustrumactie is in oktober 2015 begonnen. Samen met de Oegstgeester 

Courant organiseren we een natuurfotowedstrijd. Vanaf oktober kiest een jury een 

jaar lang maandelijks de beste natuurfoto van Oegstgeest. Die wordt afgedrukt in 

de krant en staat natuurlijk ook op onze website. Dit is in 2015 inmiddels 3 keer 

gebeurd. Uiteindelijk leidt dit tot de beste natuurfoto en de beste natuurfotograaf. 

Ook wordt van de beste foto’s een natuurkalender voor het jaar 2017 gemaakt. De 

wedstrijd loopt tot en met september 2016. 
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4. Samenstelling bestuur en medewerkers  

 

4.1 Bestuur 

Het bestuur van de stichting MEC Oegstgeest bestond in 2015 uit: 

• voorzitter: Huub Hendrix 

• secretaris: Marjan van Meerloo, vanaf 10 juli Rianne Meester-Broertjes 

• penningmeester: Rianne Meester-Broertjes, vanaf 10 juli Dick Wallenburg 

• vacature: contactpersoon scholenprogramma 

 

Tom van der Meij, ex-voorzitter speelt nog steeds een belangrijke rol bij de 

planning en de coördinatie van de schoolactiviteiten. Hij heeft de taak van 

contactpersoon scholen tijdelijk op zich genomen. Jammer genoeg is het nog steeds 

niet gelukt die vacature definitief te vullen. 

 

4.2 Medewerkers/vrijwilligers 

In 2015 werkten er in totaal 16 vrouwen en 11 mannen mee aan de activiteiten van 

de Stichting MEC Oegstgeest. Hieronder de lijst met hun namen. Al deze personen 

deden dit geheel op vrijwillige basis; sommigen van hen al sinds de oprichting in 

2005.  

 

Ed de Bruijne Tom van der Meij 

Lex Burgel Nettie van der Meij 

Marijke Burgel-Hollander Anneli Meijer 

Lenie van Gorkum Carla Meijer 

Juul van Haastert Martha van Nieuwkoop 

Huub Hendrix Mimi Ruygrok 

Hanneke Hermans Lia van Schaijk 

Reyna Kadijk Ab Schothorst 

Nanko van Kampen Zita Steenbakkers 

Marianne Kooijmans Cécile Verburg 

Roos Los Mieke Verloren 

Bram Luteyn Joop Vlieg 

Marjan van Meerloo Dick Wallenburg 

Rianne Meester-Broertjes  

 

In het kader van nieuwe regelgeving om seksueel misbruik van kinderen te 

voorkomen, dienen vrijwilligersorganisaties aandacht te besteden aan de 

betrouwbaarheid van hun medewerkers. Vrijwilligers moeten voortaan beschikken 

over een Verklaring omtrent Gedrag (VoG). De taak die er voor de organisatie ligt, 

namelijk een analyse van risicofactoren, de aanstelling van een 

vertrouwenscontactpersoon en het verzorgen van de aanvragen van de VoG is in 

2015 uitgevoerd en afgerond.  
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5. Financiën 

 

E X P L O I T A T I E R E K E N I N G         2 0 15 

    

 

Begroot 

 

Werkelijk 

 

2015 

 

2015 

 

€ 

 

€ 

Inkomsten   

  10 donaties  €    1.000,00  

 

875,30 

11 subsidies  €    3.000,00  

 

3.255,00 

12 sponsoring algemeen  €    1.000,00  

 

564,00 

13 excursies/lessen/leskisten  €    4.500,00  

 

3.470,00 

14 lesmateriaal  €                -    

 

0,00 

15 rente  €       500,00  

 

329,08 

16 onderhuur  €       400,00  

 

390,00 

van werkkapitaal   

 

1.635,15 

Totaal 10.400,00 

 

10.518,53 

 

=========== 

 

=========== 

    Uitgaven 

   20 administratiekosten  €       300,00  

 

270,69 

21 bestuurskosten  €       320,00  

 

20,00 

22 promotie  €       300,00  

 

330,57 

23 website  €       500,00  

 

621,69 

24 leskisten  €       100,00  

 

0,00 

25 lesmateriaal overig  €    1.000,00  

 

699,02 

26 vlindertuin, 

kruidenpluktuin  €       500,00  

 

36,43 

27 ondersteuning vrijwilligers  €    3.000,00  

 

1.589,58 

28 verzekeringen  €       180,00  

 

152,46 

29 inventaris MEC-gebouw  €    1.000,00  

 

769,22 

30 huisvestingskosten huur  €    3.200,00  

 

2.700,00 

31 kosten water, elektriciteit 

  

  

32 lustrum 2015 

  

3.328,87 

 

  

 

  

Totaal 10.400,00 

 

10.518,53 
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Toelichting Financieel jaarverslag 2015 

Het tekort dat op de exploitatierekening is ontstaan, doordat de uitgaven voor de 

verschillende activiteiten in het kader van de jubileumviering: het tienjarig bestaan, 

niet waren begroot. Als deze viering buiten beschouwing wordt gelaten is er zelfs 

sprake van een klein overschot. De reserves van de stichting zorgen ervoor dat het 

tekort kan worden opgevangen.  

De lagere inkomsten uit de lessen zijn niet veroorzaakt door het teruglopen van het 

aantal lessen, maar doordat de rekeningen voor deze activiteit, die in het najaar 

van 2015 hebben plaatsgevonden, in tegenstelling tot het jaar daarvoor, pas in 

januari 2016 zijn verstuurd. De inkomsten hiervan komen dus terug in het verslag 

over het jaar 2016. Hetzelfde geldt omgekeerd aan de uitgavenkant voor de 

vergoedingen aan de vrijwilligers m.b.t. hun inzet in het najaar van 2015. Ook die 

zijn pas in januari 2016 verrekend.  

Niet in de cijfers is terug te vinden, dat een aantal vrijwilligers hun vergoeding 

direct aan de stichting doneren. Dat ging in 2015 om een bedrag van 705 euro.  

Donaties zijn een welkome aanvulling op de andere inkomsten van het MEC. Ook dit 

jaar hebben we ons mogen verheugen in de belangstelling van een behoorlijk aantal 

donateurs. Daar het MEC een ANBI-instelling is, komen giften aan het MEC voor 

belastingaftrek in aanmerking. Op verzoek van de Belastingdienst zijn de ANBI-

gegevens van het MEC op de website na te lezen. 

 

 

Antwoordstrook 

 

Ik ben geïnteresseerd in de plannen en activiteiten van het Milieu Educatie Centrum 

Oegstgeest en wil op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het MEC 

○  op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van het MEC 

○    donateur worden van de Stichting MEC Oegstgeest (vanaf € 20/jaar) 

○    als vrijwilliger helpen bij de activiteiten  

(kruis aan wat van toepassing is) 

 

 

 

Naam   …......................................... 

 

Adres  

…........................................... 

           

…............................................ 

 

E-mail ………………………………………. 

  

 

Stuur uw reactie naar  

 

Stichting MEC Oegstgeest 

Clinkenburgh 27 

4343 JG Oegstgeest 

of mail  

info@mecoegstgeest.nl 
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