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Voorwoord

De kern van onze activiteiten blijft het programma dat we met de basisscholen van
Oegstgeest uitvoeren. Ook in 2016 was dat onverminderd populair bij de scholen:
in totaal traden MEC vrijwilligers 88 keer aan om excursies en lessen uit te voeren.
Meer details daarover vind u elders in dit verslag. Ook werden weer 11
publiekswandelingen uitgevoerd.
Ook in 2016 is er nog aandacht geweest voor het feit dat de Stichting Milieu
Educatiecentrum Oegstgeest in 2015 tien jaar bestond. De natuurfotowedstrijd die
in september 2015 was begonnen en in het kader waarvan maandelijks een
winnende foto werd gekozen, liep nog tot augustus 2016 door. In september is deze
wedstrijd afgerond met een feestelijke avond waarop de prijswinnaars in het
zonnetje zijn gezet.
We zijn na meer dan 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 (o.a. over de inrichting van de Klinkenbergerplas), doen vrijwilligerswerk
voor bejaarden, helpen bij de aanleg van groene speelplaatsen enz.
Evenals in andere jaren gaat ook nu weer onze dank uit naar de gemeente
Oegstgeest, die ons subsidieert en waarmee we prettig samenwerken, naar onze
donateurs en naar de scholen die altijd weer enthousiast op onze lessen reageren.
Maar vooral naar 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. 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 aan te bieden.
Zie hiervoor onze website www.mecoegstgeest.nl voor de details over ons excursieen activiteitenprogramma en voor informatie over de materialen en faciliteiten die
wij bieden.
De stichting streeft hierbij naar een goede samenwerking met andere organisaties
op het gebied van natuur- en milieubescherming in de regio.
De stichting MEC Oegstgeest was een 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 het huren van hun gebouw aan de
Oegstgeesterweg op de grens met Leiden. Na enige aanpassingen kon het gebouw
in april 2009 door de stichting MEC Oegstgeest in gebruik worden genomen. Het
clubgebouw wordt door de stichting MEC Oegstgeest steeds voor een periode van
een jaar van de IJsclub Oegstgeest gehuurd. Gedurende ijsperiodes gebruikt de
ijsclub het gebouw zelf. De mogelijkheden voor opslag zijn in 2011 verbeterd,
doordat de halfopen opslagruimte aan de achterzijde van het gebouw is vervangen
door een dichte en ruimere aanbouw. Met de IJsclub is overeengekomen, dat de
spullen van het MEC - ook als er geschaatst kan worden - in het gebouw opgeslagen
kunnen blijven. Vanaf de laatste maanden van 2012 zijn ook het IVN regio Leiden
en de KNNV Leiden tegen een kleine vergoeding medegebruikers van het gebouw.
Alle partijen hebben op deze wijze voordeel van het gezamenlijk gebruik van het
clubgebouw en de samenwerking verloopt prima.
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2. Uitgevoerde activiteiten
2.1 NME Programma voor scholen
Evenals in 2015 deden alle basisscholen (10 ) mee met één of meerdere activiteiten
die werden aangeboden. In totaal 86 lessen.
Bij de lessen en excursies van het jaar 2016 ging het om de volgende onderwerpen
en aantallen groepen:
• Les Smaak van groenten en fruit:
4 groepen
Excursie Bijen, hommels en vlinders:
5 groepen
Les Grassen en granen:
3 groepen
• Les/excursie De moestuin:
4 groepen
• Les/excursie Door de bomen het bos zien:
4 groepen
• Les Energie:
2 groepen
• Les/excursie Herfst in het bos:
14 groepen
• Les/excursie Lente in het bos:
12 groepen
• Les Uilenballen en muizenissen:
11 groepen
• Les Vleermuizen:
4 groepen
• Les/excursie Water- en weidevogels:
6 groepen
• Les/excursie Waterbeestjes:
17 groepen

2.2. Overige NME activiteiten
Publieksexcursies
In 2016 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
tot 11.30 uur en in de zomermaanden (mei t/m september) op de 2e
zaterdagavond van de maand van 20.00 uur tot 21.30 uur.
De excursies (wandelingen en fietstochten) in 2016 waren:
10 januari
Door de parken van Oegstgeest en Leiden
14 februari
Langs de waterwegen van Oegstgeest (Haarlemmertrekvaart en
Oegstgeesterkanaal)
13 maart
Grutto’s kijken in de polders van Poelgeest
10 april
Fietsen door de Elsgeesterpolder
14 mei
Excursie naar het Groene kerkje
11 juni
Door het bos van Wijckerslooth
9 juli
Fietstocht langs de grenzen van Oegstgeest
10 september
Op zoek naar vleermuizen
9 oktober
Natuur onder de hoogspanningsmasten in de Morsebel
13 november
Door het bos van Wijckerslooth
11 december
Langs de Klinkenbergerplas
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Fietsexcursie op 10 april 2016: Bollenvelden in de Elsgeesterpolder
Andere activiteiten
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. In de loop van 2016 is er een conceptherinrichtingsplan gepresenteerd.
De ideeën die door het MEC zijn aangedragen konden op een breed draagvlak bij de
andere insprekers rekenen. Rond de jaarwisseling hebben de hondenbezitters
verenigd in een eigen platform echter luid en duidelijk laten blijken zich tekort
gedaan te voelen. In april 2017 moet duidelijk worden op welke wijze burgemeester
en wethouders de knoop doorhakken.
Kruidenpluktuin
De Kruidenpluktuin aan de Lange Voort bestaat nu zes jaar en kan gerust een
succes worden genoemd. Er wordt veel geplukt en het ziet er het hele jaar goed uit.
Elke tweede dinsdag wordt er gewerkt, wieden, snoeien, met mensen praten en
mensen van kruiden voorzien.
De meeste kruiden groeien er goed, vooral de soorten die op arme kalkrijke grond
gedijen. We laten vaak ingewaaide bloemen zoals papavers, een enkele
teunisbloem, judaspenning, akelei en stokroos gewoon staan tot ze zijn uitgebloeid,
voor de variatie en de kleur.
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 in
compost te zetten.
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Het is ondoenlijk om elke plant van een bordje te voorzien, maar in mei maken we
altijd weer nieuwe bordjes en plaatsen die bij alle soorten. Drie opeenvolgende
jaren zijn in de herfst bloembollen geplant om het geheel op te fleuren en ook al
zijn deze niet eetbaar, ze worden zeer gewaardeerd.
Kindernatuurclub
Op zaterdag 30 januari was er met 15 kinderen een 'Lichtjestocht' van 17.00-19.00
uur. De start was bij de molen van de Polders Poelgeest en omdat het om 17.00 uur
al bijna donker is, is het extra spannend! De kinderen krijgen een lichtgevend
armbandje en hier en daar stond een lichtje op ons pad. Het was vooral luisteren
naar vogels, voelen en ruiken. We eindigden op de Klaas Hennewerf waar de vuren
waren opgestookt. De kinderen kregen warme chocolademelk en ze konden boven
het vuur marshmallows roosteren.
Woensdag 16 maart in het MEC-gebouwtje: aan de slag voor bijen. Bijen hebben
het moeilijk tegenwoordig en we gingen ze helpen door het maken van een
bijenhotel en zaadbommen. Je kunt dan thuis zorgen voor je eigen bijenbed-en
breakfast. Ook gingen we natuurlijk buiten op zoek naar bijen en hommels.
Zondag 20 maart vierden we de terugkeer van de grutto. In de Polders van
Poelgeest zijn we gaan kijken naar vogels. Zou de grutto al terug zijn? En welke
weidevogels zien we nog meer? Deze keer konden ouders ook mee, voor hen was
er een speciale gids. Gelukkig waren er al veel Grutto's, maar ook ganzen, eenden
en nog veel meer. De kinderen kregen een mooie zoekkaart waarop ze konden
aanstrepen welke vogels ze zagen.
Website
Het Milieu Educatiecentrum heeft een eigen informatieve website. Op deze site is
o.a. terug te vinden welke lesprojecten en excursies worden aangeboden en welk
lesmateriaal voor scholen voorhanden is. Daarnaast is er ook de informatie over
natuurwandelingen in Oegstgeest (de “ommetjes”) en over de kruidenpluktuin
opgenomen. Al met al een belangrijke informatiebron voor elke inwoner van
Oegstgeest die belang stelt in natuur en milieu.
3. Lustrum
De Stichting Milieu Educatie Centrum is op 17 juni 2005 opgericht door het tekenen
van de oprichtingsakte bij de notaris. Nu dus 11 jaar geleden. Aan de meeste
lustrumacties is in het vorige jaarverslag aandacht besteed. Dit geldt echter niet
voor de actie die samen met de Oegstgeester Courant is georganiseerd: een
natuurfotowedstrijd. Vanaf oktober 2015 heeft een jury een jaar lang maandelijks
de beste natuurfoto van Oegstgeest gekozen. Deze zijn alle twaalf afgedrukt in de
krant en staan natuurlijk ook op onze website. Na afloop werd van de winnende
foto’s de natuurkalender 2017 van Oegstgeest samengesteld. De wedstrijd is
beëindigd met een feestelijke bijeenkomst in oktober 2016 waarop de beste
natuurfoto en de beste fotograaf bekend werden gemaakt. De keuze hiervan is niet
alleen door de jury gedaan, alle Oegstgeestenaren konden via onze website ook hun
voorkeur kenbaar maken. Er waren prijzen voor de beste natuurfotograaf, de
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persoon die de meeste prijswinnaars had ingestuurd en voor de beste foto die kon
worden gekozen uit de maandwinnaars.

Roos Los-Den Hartogh krijgt de prijs van Beste Natuurfotograaf van Oegstgeest van MEC
secretaris Rianne Meester-Broertjes. Op de achtergrond de makers van de beste foto’s (van
links naar rechts): Mieke Doets (3de prijs), Adri Noort (2de prijs) en Frank Bekink (1ste prijs)

4.Samenstelling bestuur en medewerkers
4.1 Bestuur
Het bestuur van de stichting MEC Oegstgeest bestond in 2016 uit:
*
voorzitter: Huub Hendrix
*
secretaris: Rianne Meester-Broertjes
*
penningmeester: 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 vervullen.
4.2 Medewerkers/vrijwilligers
In 2016 werkten er in totaal 19 vrouwen en 9 mannen mee aan de activiteiten van
de Stichting MEC Oegstgeest. Hieronder staat de lijst met hun namen. Al deze
personen deden dit geheel op vrijwillige basis; sommigen van hen al sinds de
oprichting in 2005.
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Ed de Bruijne
Lex Burgel
Marijke Burgel-Hollander
Lenie van Gorkum
Juul van Haastert
Huub Hendrix
Hanneke Hermans
Reyna Kadijk
Nanko van Kampen
Marianne Kooijmans
Roos Los
Bram Luteyn
Marjan van Meerloo
Rianne Meester-Broertjes

Tom van der Meij
Nettie van der Meij
Anneli Meijer
Carla Meijer
Martha van Nieuwkoop
Mimi Ruygrok
Lia van Schaijk
Ab Schothorst
Zita Steenbakkers
Cécile Verburg
Mieke Verloren
Joop Vlieg
Dick Wallenburg
Hannie Aarts

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 beschikken over een
Verklaring omtrent Gedrag (VoG). Alle medewerkers beschikken over zo’n
verklaring.

5. Financiën
EXPLOITATIEREKENING

2 0 16

Begroot

Werkelijk

2016

2016

€

€

Inkomsten
10 donaties

€

1.000,00

11 subsidies

€

3.250,00

3.255,00

12 sponsoring algemeen

€

250,00

110,00

13 excursies/lessen/leskisten

€

3.500,00

5.740,00

14 lesmateriaal

€

100,00

15 rente

€

200,00

241,27

16 onderhuur

€

400,00

355,00

van werkkapitaal
Totaal

1.265,00

-1.504,20
8.700,00
===========

9.462,07
===========
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Uitgaven
20 administratiekosten

€

300,00

181,90

21 bestuurskosten

€

100,00

93,00

22 promotie

€

300,00

832,93

23 website

€

500,00

107,69

24 leskisten

€

100,00

25 lesmateriaal overig
26 vlindertuin,
kruidenpluktuin

€

700,00

€

200,00

27 ondersteuning vrijwilligers

€

1.800,00

2.700,74

29 inventaris MEC-gebouw

€

1.000,00

281,04

30 huisvestingskosten huur

€

2.700,00

2.700,00

32 lustrum 2015

€

1.000,00

1.573,39

Totaal

€

8.700,00

9462,07

991,38

Toelichting Financieel jaarverslag 2016
Ondanks hogere uitgaven voor o.a. promotieactiviteiten, de lustrumviering en de
ondersteuning van de vrijwilligers is er toch een overschot op de jaarrekening. Deze
wordt vooral veroorzaakt doordat de inkomsten als gevolg van de lessen gegeven in
de tweede helft van 2015 in tegenstelling tot andere jaren pas in 2016 zijn geïnd.
Dit betekent dat in 2016 drie in plaats van tweemaal rekeningen aan de scholen zijn
gestuurd.
De uitgaven voor ‘ondersteuning vrijwilligers zijn veel hoger dan begroot, doordat
hier ook de vrijwilligersvergoedingen voor de medewerkers die deze als een gift aan
de stichting beschouwen hier zijn meegeteld. Daar staat tegenover dat de
inkomsten uit donaties hoger zijn. Het gaat hierbij om een bedrag van 710 euro.
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.
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Antwoordstrook
Ik ben geïnteresseerd in de plannen en activiteiten van het Milieu Educatie Centrum
Oegstgeest en wil
○ 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, meerdere kruisjes zijn mogelijk)
Naam

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

Adres ….........................................
E-mail ….......................................
Stuur uw reactie naar:
Stichting MEC Oegstgeest
Clinckenburgh 27
4343 JG Oegstgeest
of mail info@mecoegstgeest.nl
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