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Tom van de Meij

 
Huub Hendrix

Voorwoord 

Ook het jaar 2012 is voor de Stichting Milieu Educatie Centrum Oegstgeest (MEC) een druk en 
mooi jaar geweest. Zo waren er ruim 90 schoolactiviteiten. Ook de maandelijkse 
publieksexcursies, die sinds eind 2010 elke tweede zondag van de maand gegeven worden, 
vonden het afgelopen jaar in en rondom Oegstgeest volgens planning plaats. In maart is  de 
Kruidenpluktuin aan de Lange Voort geopend en elke 3e woensdag van de maand is er de 
kindernatuurclub in ons clubgebouw. Ook andere groepen hebben inmiddels de weg naar dat 
clubgebouw gevonden. Er werden (onder)huurovereenkomsten gesloten met het IVN regio 
Leiden en de KNNV Leiden. 

De groep van 25 MEC vrijwilligers is enthousiast en betrokken en de vele werkzaamheden zijn 
zodanig verdeeld dat het allemaal (net) behapbaar is. Het bestuur bestond in 2012 uit vier 
personen. Deze zomer  heeft Tom van der Meij, een van de 
oprichters van het MEC, na ruim 7 jaar voorzitter te zijn 
geweest, de voorzittershamer neergelegd. Wij namen ook 
afscheid van onze secretaris Peter van Helsdingen. 
Medebestuurslid Carien Olbers nam de secretaristaken van 
hem over. Rianne Meester bleef penningmeester en Marion 
Tetteroo contactpersoon voor de scholen.

Mijn kwalificaties verschillen nogal met die van Tom van der 
Meij. In de eerste plaats ben ik geen bioloog maar sociaal 
wetenschapper en ook de kennis en lange ervaring die Tom 
zowel in zijn werk als daarbuiten heeft met natuur- en 
milieueducatie heb ik niet. Gelukkig blijft hij als vrijwilliger aan 
het MEC verbonden en kunnen we op zijn inzet blijven rekenen. 
Ik hoop in mijn eerste jaar mee zeker te stellen dat we onze 
kernactiviteiten, het geven van lessen aan scholen en het 
houden van excursies tenminste op peil houden. Andere zaken 
waarop het bestuur zich in de eerstkomende periode wil richten zijn het moderniseren van onze 
website, het aanbieden van mogelijkheden om de kwaliteit van onze lessen te evalueren en 
waar mogelijk nog beter te maken en het meedenken en meedoen aan behouden en waar 
mogelijk versterken van natuur en milieu in Oegstgeest. 

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. 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 de 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 verwante 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 was een vervolg op de Initiatiefgroep boerderij Zwetsloot die er 
vanaf 2002 naar streefde om op het terrein van deze voormalige boerderij een milieueducatie-
centrum te starten. Het besluit tot verkoop van de boerderij aan een particulier, op basis van een 
concreet plan voor diverse maatschappelijke voorzieningen, waaronder het milieueducatie-
centrum, 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 reeds verbeterd doordat de 
halfopen opslagruimte aan de achterzijde van het gebouw is vervangen door een dichte en 
ruimere aanbouw. Met de IJsclub is overeen gekomen, dat 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. Vanaf de laatste maanden van 2012 zijn ook het IVN regio 
Leiden en KNNV Leiden tegen een kleine vergoeding medegebruikers van het gebouw 
geworden. Alle 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 2011-2012 was het vijfde schooljaar waarin we activiteiten voor basisscholen 
organiseerden. De opzet van het programma was op hoofdlijnen vrijwel gelijk aan het 
programma van de voorgaande schooljaren. Er waren wederom binnen- en 
buitenactiviteiten, zoals excursies en speurtochten rond de thema’s water, landgoederen en 
huis & tuin.
Er kwamen twaalf verschillende onderwerpen aan bod. Gerekend over het schooljaar 2011-
2012 zijn in totaal 80 lessen en/of excursies verzorgd voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar van 
10 basisscholen. Gemiddeld werden bij elke activiteit drie vrijwilligers ingeschakeld. Net als 
vorig jaar hebben ook leerlingen van de Leo Kannerschool aan de activiteiten deelgenomen. 
Verder zijn er door de scholen 17 lespakketten aangevraagd en 14 leskisten gebruikt. 

Het MEC programma is afgelopen jaar geëvalueerd door middel van direct na de gegeven 
les of activiteit toegestuurde digitale evaluatieformulieren. Dit leverde de volgende inzichten 
op: de leerkrachten zijn tevreden over inhoud en het niveau van de activiteiten en noemen in 
alle evaluaties het enthousiasme van de bij de activiteit betrokken vrijwilligers.

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 dicht bij de 
school te houden, zodat er geen vervoer nodig is. Wel vindt het MEC (mede) begeleiding 
door ouders belangrijk!

Bij de lessen en excursies van het schooljaar 2011-2012 ging het om de volgende 
onderwerpen en aantallen groepen:
• Les Weer en Klimaat:       5 groepen
• Excursie Weide- en watervogels:     8 groepen
• Lente excursie Oud Poelgeest:   10 groepen
• Les over amfibieën:     1 groep
• Les Droge voeten/schoon water*:     2 groepen
• Excursie Bijen, hommels en vlinders:     7 groepen
• Les Vleermuizen:     7 groepen
• Excursie Waterbeestjes:   13 groepen
• Herfstexcursie Oud Poelgeest en Rhijngeest:12 groepen
• Les/excursie Afval en hergebruik:      4 groepen
• Les/excursie De moestuin:      5 groepen
• Les Energie:      5 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 2012 werden opnieuw maandelijks voor een breder publiek in totaal 12 excursies 
georganiseerd. Aan deze excursies is gemiddeld door 8 mensen deelgenomen, met uitschieters 
tot 30 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. 
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Rondje Klinkenbergerplas in de 
sneeuw

De excursies in 2012 waren:
  8 januari  Oud Poelgeest en Heempark. 
12 februari      Rondje Klinkenbergerplas, wintervogels.
11 maart         Klaas Hennepoel- en Veerpolder, met een  
                       bezoekje aan de historische werf in aanbouw. 
  8 april            Fietstocht rondje Elsgeesterpolder met o.a.       

bollenveldjes op geestgrond.
12 mei             Vleermuizenexcursie in het Leidse Hout.
  9 juni             Omgeving Groene Kerkje met aandacht voor 
de historie van het kerkje en een 

bezoek aan de nieuwe begraafplaats.
14 juli              Klaas Hennepoelpolder, waterbeestjes en watervogels.
10 augustus    Fietstocht door Nieuw Rhijngeest met aandacht voor archeologische vondsten.
9 september Park Endegeest in combinatie met open Monumentendag, thema Groen van 

Toen.
14 oktober       Wandeling in Haaswijk onder de elektriciteitsdraden.
27 oktober Nacht van de nacht, clubgebouw Oegstgeest.
11 november Klaas Hennepoel- en Veerpolder.
  9 december Kruidenpluktuin en Oudenhof waterburcht.

Een activiteit die in 2012 op gang kwam en samen met het IVN regio Leiden wordt uitgevoerd is 
de Kindernatuurclub. Elke 3e woensdagmiddag in de maand komen gemiddeld zo’n 10 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 apart programma, dat past bij de leeftijdscategorie.
Zo is er door de kinderen in de natuur gefotografeerd, op waterbeestjes gevist, met verrekijkers 
in de Klaas Hennepoelpolder naar de water- en weidevogels gekeken. 

 
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. Er zijn 
plannen gemaakt om de website in 2013 te vernieuwen.

25 vrijwilligers hebben zich in 2012 ingezet om al deze activiteiten mogelijk te maken.
 
2.3 Bestuurlijke en organisatorische activiteiten

Op 17 maart 2012 is met de vrijwilligers overlegd over het activiteitenprogramma 2012-2013 
voor de basisscholen. Dit programma is in juni aan de scholen toegestuurd, samen met een 
digitaal inschrijfformulier. Het aantal aangevraagde lessen en excursies was ongeveer even 
hoog als in de schooljaren daarvoor (rond de 90). Dankzij het feit dat de aanvragen allemaal 
redelijk over de verschillende activiteiten en over het schooljaar verdeeld zijn, konden alle 
aanvragen worden toegekend. De scholen hebben aan het begin van het nieuwe schooljaar 
hierover bericht gehad. De leerkrachten hebben weinig problemen ondervonden bij het voor hen 
nieuwe digitale inschrijven voor de activiteiten. Tijdens een tweede vrijwilligersbijeenkomst op 
27 augustus zijn de begeleidingsklussen voor het schoolprogramma tot de Kerst tussen de 
vrijwilligers verdeeld. Na de Kerst tot half maart wordt per activiteit begeleiding gevraagd via de 
mail.

Het bestuur vergaderde in 2012 drie maal (in maart, augustus en oktober). Verder werden er 
twee overlegbijeenkomsten georganiseerd met de eigen vrijwilligers en enkele overleggen met 
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andere organisaties, waaronder bijeenkomsten met IVN Regio Leiden, het IVN Consulentschap 
Zuid-Holland en de IJsclub Oegstgeest.

In de loop van 2012 is één nieuwsbrief uitgebracht (januari)) en is het Huishoudelijk Reglement 
voor het gebruik van het ijsclubgebouw vastgesteld.

Op 1 september heeft het bestuur en een groot aantal vrijwilligers een studiebezoek gebracht 
aan het natuur- en milieueducatiecentrum in Nieuwkoop. De excursie is gecombineerd met een 
rondvaart op de Nieuwkoopse plassen. Dit ter ere van het afscheid van de aftredend voorzitter 
Tom van der Meij.

In het voorjaar van 2012 is ook de Kruidenpluktuin bij het winkelcentrum Lange Voort ingericht. 
Deze tuin is een initiatief van het MEC, maar in nauwe samenwerking met de gemeente 
Oegstgeest (afdeling Groen) en de Winkeliersvereniging Lange Voort vormgegeven.
Vrijwilligers onderhouden de tuin en om de week verscheen er een stukje in de Oegstgeester 
Courant over één van de kruiden die in deze openbare pluktuin te vinden is. In de 
Kruidenpluktuin zijn door een aantal MEC leden ook insectentellingen gedaan: de tuin levert een 
goede bijdrage aan de biodiversiteit.

Afbeelding 1: De kruidenpluktuin aan de Irislaan in september 2012

In het voorjaar heeft het MEC een aanvraag bij het Rabobank Wensenfonds gedaan om het 
plan om achter het gebouw een Buitenkamer in te kunnen richten uit te voeren. Ofschoon we 
wel tot de 50 genomineerde initiatieven behoorden, lukte het niet om in de stemming voldoende 
aanhang te verkrijgen. Kort daarna is besloten om bij  de ING bank een aanvraag in te dienen, 
die wel met succes is afgerond Het MEC ontvangt van de ING €1000, - en in aanvulling daarop 
heeft ook het IVN regio Leiden heeft een donatie  van 250 euro voor deze buitenkamer gedaan. 
De Stichting MEC is nog altijd content  met de gemeentelijke subsidie die het elk jaar ontvangt. 
Dit maakt het mogelijk om natuur en milieu- educatie en- beleving in de gemeente Oegstgeest 
vorm te blijven geven.
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De Historische Scheeps-  
timmerwerf

 
Klaas Hennepoelpolder

3. Samenstelling bestuur en medewerkers 

3.1 Bestuur
Het bestuur van de stichting MEC Oegstgeest bestond vanaf 1 september 2012 uit:

• voorzitter: Huub Hendrix
• secretaris: Carien Olbers
• penningmeester: Rianne Meester-Broertjes
• contactpersoon scholen: Marion Tetteroo 

Huub Hendrix volgde Tom van der Meij op als voorzitter en Carien Olbers volgde Peter van 
Helsdingen op als secretaris.

3.2 Medewerkers/vrijwilligers
In 2012 werkten er in totaal 25 vrouwen en mannen 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 in 2005. Alle medewerkers worden voor hun inzet hartelijk bedankt!

In 2012 werkten mee:
Kirsten van Bodegom-Bouwman     Ed de Bruijne
Lex Burgel Marijke Burgel-Hollander
Lenie van Gorkum Juul van Haastert
Huub Hendrix Hanneke Hermans
Reyna Kadijk – Portillo Nanko van Kampen
Hanneke Liselot van der Kooij Roos Los - den Hartogh
Bram Luteyn Marjan van Meerloo
Rianne Meester-Broertjes Nettie van der Meij-Allema
Tom van der Meij Anneli Meijer
Carien Olbers Mimi Ruygrok
Ab Schothorst Guus Siebers
Marion Tetteroo Mieke Verloren - van Themaat
Joop Vlieg

We danken ook Marlinde Hoek van het Hoogheemraadschap Rijnland voor de door haar 
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 2012

De Stichting MEC heeft in de jaren van zijn bestaan zijn activiteiten kunnen uitvoeren door de 
belangenloze medewerking van vele vrijwilligers, door sponsoring en donaties en door ad hoc 
subsidies van een aantal instanties. Van de gemeente Oegstgeest is in 2012 € 3325, -. 
ontvangen om onze activiteiten uit te kunnen voeren. In 2012 heeft de ING bank € 1000,-
toegezegd voor het aanleggen van een openluchtleslokaal bij het clubgebouw en het IVN, regio 
Leiden €250,-.  Het bestuur van de Stichting MEC is de gemeente Oegstgeest, de ING bank en 
het IVN, regio Leiden hiervoor zeer erkentelijk. Het openluchtleslokaal: de Buitenkamer, zal naar 
verwachting in 2013 gerealiseerd worden. Deze bijdragen worden in het financieel overzicht van 
2013 verantwoord.

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 worden. In het schooljaar 2011-2012 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 2012 ziet het financiële overzicht er als volgt uit (in afgeronde bedragen):

Inkomsten:
- donaties   €   1700
- bijdragen aan lessen en excursies           €   4600
- sponsoring           €   1000

- subsidie van gemeente €   3300
- renteopbrengsten           €    500

Totaal: € 11100

Uitgaven:
- bestuur- en administratiekosten €   1200
- promotie           €       0
- kruidenpluktuin, vlindertuin           €    450
- materiaal excursies scholen           €    800
- ondersteuning vrijwilligers €   2600
- verzekeringen €     150
- website €     150
- aankoop inventaris MEC-gebouw en tuin     €     250 
- huur IJsclubgebouw €   3000

Totaal: €   8600

Uit dit overzicht is af te leiden, dat het MEC jaarlijks in staat is, om zijn reguliere inkomsten en 
uitgaven op elkaar af te stemmen. Door sponsoracties, dan wel fondsen werving zijn wij in staat 
om extra dingen te ondernemen. Zoals dit jaar de aanleg van de Kruidenpluktuin (extra bijdrage 

Milieu Educatie Centrum Oegstgeest
Haarlemmertrekvaart 5 - 2341 NP Oegstgeest - www.mecoegstgeest.nl

8



vanuit de gemeente Leiden in het kader van het jaar van de Biodiversiteit, 2010) en volgend jaar 
de inrichting van de Buitenkamer.

De jaren van veel investeren in materiaal en huisvesting zijn achter de rug. De huur is gestegen 
omdat we nu het gehele jaar over het gebouw beschikken met uitzondering van ijsperiodes.  De 
bijdrage van de beide onderhuurders  draagt bij dragen aan een sluitend financieel geheel. Het 
is echter wel  van belang om in financieel 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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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
Haarlemmertrekvaart 5
4321 NP Oegstgeest
of mail 
info@mecoegstgeest.nl


