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Voorwoord  

 

Het blijft een lastige klus om voldoende mensen te houden om het ambitieuze 

programma van onze Stichting uit te voeren. Zo hadden we het hele jaar 2014 een 

vacature in het bestuur en stopten om verschillende redenen zes personen hun 

bijdrage als actief vrijwilliger. Gelukkig meldden zich vier nieuwe vrijwilligers, die 

onmiddellijk aan de slag gingen. Zo waren we weer in staat om met 26 vrijwilligers 

11 verschillende activiteiten van gemiddeld 75 minuten voor in totaal 81 groepen 

leerlingen van acht basisscholen in Oegstgeest te verzorgen. En bij het merendeel 

van deze activiteiten zijn drie of vier vrijwilligers aanwezig! Daarnaast 

organiseerden we de maandelijkse publiekswandelingen, bleef de kruidenpluktuin 

aan de Lange Voort dankzij onze tuinvrouwen het hele jaar een lust voor het oog 

(en de geur en de smaak), en namen we deel aan verscheidene andere activiteiten. 

 

En dat alles voor een habbekrats: want het is belangrijk nog eens te vermelden dat 

vrijwilligers behalve een onkostenvergoeding van 5 euro per activiteit en een 

jaarlijks uitstapje, in 2014 naar het Naardermeer, geen enkele beloning voor al dat 

werk ontvangen. En zelfs die onkostenvergoeding komt nog voor een deel als 

donatie terug in de kas van de Stichting. Blijkbaar is het plezier dat het werken met 

kinderen en volwassenen in en met de natuur oplevert voldoende beloning om er 

mee door te gaan. 

 

2014 was ook het jaar waarin onze vernieuwde website op gang kwam, die 

uitstekend blijkt te werken. In het jaar 2015, als de Stichting MEC Oegstgeest 10 

jaar bestaat, hopen we de wandelingen en natuurgebiedjes, waar we onze 

publiekswandelingen houden, via een wandelkaart en informatie op de website voor 

iedereen gemakkelijker toegankelijk te maken.  

  

Tenslotte ook dit jaar weer dank aan de gemeente Oegstgeest, die ons subsidieert 

en waarmee we prettig samenwerken, onze donateurs en 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. 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  

Het NME programma voor de basisscholen bevatte in 2014 geen nieuwe activiteiten, 

nadat in 2013 de activiteiten ‘Uilenballen en muizenissen’ en ‘Door de bomen het 

bos zien’ werden geïntroduceerd. Beide activiteiten zijn goed aangeslagen en 

kregen daarom in 2014 een vervolg. De activiteit ‘Droge voeten en schoon water’, 

die een flink aantal jaren werd verzorgd, is komen te vervallen. Dit omdat het 

Hoogheemraadschap van Rijnland, die deze activiteit verzorgde, daarmee is 

gestopt. 

Zoals traditioneel werden in de eerste helft van het jaar, vóór de zomervakantie, de 

meeste activiteiten verzorgd: 60. In het nieuwe schooljaar werden er nog eens 21 

verzorgd, waarmee het totaal aantal schoolactiviteiten in 2014 op 81 komt. 

Daarnaast zijn  er ook weer enkele lespakketten geleverd en leskisten uitgeleend. 

Verreweg de meest gegeven activiteit in 2014 was ‘Waterbeestjes’ (18x). Ook 

‘Herfst in het bos’ (12x) en ‘Uilenballen en muizenissen’ (11x) waren gewild. Voor 

de Uilenballen en muizenissen was het zelfs een hele toer om aan voldoende 

braakballen te komen voor zóveel klassen.  

Uit de retour gezonden evaluatieformulieren bleek opnieuw dat ons aanbod op prijs 

wordt gesteld en de kwaliteit van de lessen bijna zonder uitzondering als ‘goed’ 

wordt gekwalificeerd.  

In 2014 zijn voor alle basisscholen NME activiteiten verzorgd, met uitzondering van 

Het Dok. Voor deze school waren in 2013 (beide schooljaren) wel  activiteiten 

georganiseerd. Na de zomer bleek ook dat het NME aanbod van het MEC niet direct 

aansloot op de onderwerpen in het thematische onderwijs dat in deze school 

gegeven wordt.  

 

Bij de lessen en excursies van het jaar 2014 ging het om de volgende onderwerpen 

en aantallen groepen: 

• Excursie Bijen, hommels en vlinders:  8 groepen 

• Les/excursie De moestuin: 3 groepen 

• Les/excursie Door de bomen het bos zien: 8 groepen (incl. 4x boomplantdag) 

• Les Energie: 2 groepen 

• Excursie Herfst in het bos (Rhijngeest): 12 groepen 

• Excursie Lente in het bos (Oud Poelgeest): 8 groepen 

• Les Uilenballen en muizenissen: 11 groepen 

• Smaakles: 2 groepen 

• Les Vleermuizen: 1 groep 

• Excursie Water- en weidevogels: 8 groepen 

• Excursie Waterbeestjes: 18 groepen  

  Totaal: 81 lessen 
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Smaakles, november 2014 

 

2.2 Overige NME activiteiten 

 

Publieksexcursies 

In 2014 zijn maandelijks voor een breder publiek in totaal 11 excursies 

georganiseerd, waarbij er alleen in augustus geen excursie is geweest. 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 zomermaanden (mei t/m september) op de 2e 

zaterdagavond van de maand van 20.00 uur tot 21.30 uur. Het thema van de 

excursies was dit jaar: “Ommetjes van Oegstgeest: groen nabij!” 

 

De excursies in 2014 waren: 

12 januari Klinkenbergerplas: vogelexcursie 

9 februari Groen en sport: wandeling langs de sportvelden van de Voscuyl 

9 maart Groene schoolpleinen en de Schildersbuurt 

13 april Fietstocht Elsgeesterpolder: bollen en historische polder 

18 mei  Polders van Poelgeest: vogelexcursie 

8 juni  Fietstocht langs Oude Rijn, bezoek Vrij Groen 

13 juli  Wandeling langs het Krekenpad in Haaswijk: bomen, mossen en waterlopen 

8 september Vleermuizen 

12 oktober Oud Poelgeest (nieuwe bruggetje) 

9 november Bos van Wijckerslooth 

14 december Bos van Bosman en landgoed Endegeest 
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Winterwandeling Klinkenbergerplas, januari 2014 

 

 

Koffie drinken bij het clubgebouw na afloop van de fietsexcursie, april 2014 

  

Naast deze vaste maandelijkse excursies zijn ook enkele andere excursies verzorgd.  

Er waren twee rolstoelwandelingen op verzoek van de activiteitenbegeleiding voor 

Wijckerslooth: naar Rhijngeest-Endegeest met bezoek aan de Groene Cirkel en een 

Paddenstoelenwandeling in het bos van Wijckerslooth. 

Incidenteel zijn ook nog enkele andere publieksexcursies verzorgd, o.a. een 

Vleermuizenexcursie voor de vereniging van betrokken Teylingers in het park 

Overbosch in Voorhout. En een vleermuisexcursie voor de jeugdnatuurwacht in 

Sassenheim. 
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Andere activiteiten 

Ook was het MEC actief bij andersoortige activiteiten, zoals een festiviteit van 

wijkvereniging Poelgeest (Slootdiertjes vissen in het Vroege Vogelspark) en bij de 

“Proeverij met Oegstgeester kookboek” (Het maken van heksensoep). 

 

 
Vrijwilliger Marijke Burgel is met brandnetels geplukt door de kinderen heksensoep aan het maken tijdens de 

“Proeverij met Oegstgeester kookboek” in Haaswijk, september 2014.  

 

Kindernatuurclub 

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

2014 met enthousiasme is uitgevoerd is de Kindernatuurclub. Elke 3e 

woensdagmiddag in de maand komen gemiddeld zo’n 10-20 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 2014 is de 

Kindernatuurclub 9x actief geweest, alle maanden behalve in de zomervakantie en 

december.  

 

De volgende spannende en boeiende dingen zijn gedaan:  

Januari:  Vogels en vogelvoer maken  

Februari:  Snoeien in Oud Poelgeest  

Maart:  Afval verzamelen en recyclen (papier maken) 

April:   Weidevogels zoeken in de Poelpolders  

Mei:   Op bezoek bij een bijenstal en een Volkstuinvereniging  

Juni:   Wat kunnen we allemaal doen met de kleuren van de zomer  

September:  Slootdiertjes vissen  

Oktober:  Bomenspeurtocht  

November:  Bouwen voor beestjes 

 

Lespakketten 

In de loop van het jaar zijn ook lespakketten aan scholen toegezonden. De leskist 

“Smaaklessen’ is bij de lessen door onze docenten gebruikt. 
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Website MEC 

De website van het MEC is in 2014 geheel vernieuwd en ook de lucht ingegaan. Het 

MEC bestuur heeft afscheid genomen van Guus Siebers, onze websitebeheerder van 

het eerste uur. Momenteel is de voorzitter van het MEC de webbeheerder. Er staat 

actuele informatie over onze activiteiten op, verluchtigd met vele prachtige foto’s. 

Telkens zal er van de publieksexcursies en van de lessen een verslagje worden 

gemaakt, zodat in de loop van het jaar door alle bezoekers van de website onze 

activiteiten zichtbaar zijn.  

 

Kruidenpluktuin en Vlindertuin 

Tot slot nog het succesverhaal van de Kruidenpluktuin, die in het voorjaar van 2012 

bij het winkelcentrum Lange Voort is 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. De Kruidenpluktuin was ook 

in 2014 een groot succes: hij groeit en bloeit prachtig. Vele inwoners van 

Oegstgeest weten de weg naar de tuin te vinden en plukken er de kruiden die bij 

hun maaltijden passen. De tuin wordt door een aantal vrijwilligers van het MEC, de 

zogenoemde ‘tuinvrouwen’, onderhouden. De afdeling Groen van de gemeente 

verleent af en toe hand- en spandiensten, wat door de vrijwilligers zeer wordt 

gewaardeerd. Regelmatig wordt er verslag in de Oegstgeester Courant gedaan en 

vaak ook een mooie foto geplaatst.  

 

De ‘tuinvrouwen’ van de Kruidenpluktuin hebben op 21 juni 2014 meegedaan aan 

de Oudenhofmarkt. Een mooi ingerichte kraam, met activiteiten in de tuin, gaf vele 

dorpsgenoten een goed beeld van het moois dat kruiden voor ons betekenen. 

Het jaar 2014 is voor de Kruidenpluktuin op een bijzondere wijze afgesloten. Op 7 

december zijn er meer dan 400 ‘historische bollen’ geplant: tulpen, narcissen, 

hyacinten en irissen. Deze bijzondere bollen heeft het MEC gekregen van Jan Piet 

Thijssen uit Oegstgeest. In 2015 zullen er van zijn hand via het MEC regelmatig 

artikelen in de Oegstgeester Courant verschijnen. Een klein bordje in de 

Kruidenpluktuin vertelt over deze nieuwe ontwikkeling in de tuin: in het voorjaar 

bloeiende bollen, in de rest van het jaar onze kruiden. 

 

De MEC-vrijwilligsters hebben in 2014 weinig in de Vlindertuin gewerkt. In overleg 

met de gemeente wordt bezien of een andere locatie gevonden kan worden om ‘het 

milieu’ voor de vlinders beter te laten zijn. 
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3. Samenstelling bestuur en medewerkers  

 

3.1 Bestuur 

Het bestuur van de stichting MEC Oegstgeest bestond in 2014 uit: 

• voorzitter: Huub Hendrix 

• secretaris: Marjan van Meerloo 

• penningmeester: Rianne Meester-Broertjes 

• vacature: contactpersoon scholenprogramma 

 

Tom van der Meij heeft de taak van contactpersoon scholen tijdelijk op zich 

genomen. Het MEC probeerde tevergeefs deze vacature te vervullen. 

 

3.2 Medewerkers/vrijwilligers 

In 2014 werkten er in totaal 16 vrouwen en 10 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  

Rianne Meester-Broertjes  

 

Wij danken Alexander de Vos voor de gastvrijheid op de Historische 

Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel na afloop van de excursies in het 

natuurgebied Polders Poelgeest. 

 

In juli was de jaarlijkse studie(mid)dag voor de MEC vrijwilligers naar het 

Naardermeer. Door een boottocht met een deskundige gids leerden we veel over de 

natuur van dit eerste Nederlandse natuurgebied. Een gezellige lunch en wandeling 

sloten deze geslaagde educatieve dag af.  
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Sfeerimpressie vrijwilligersuitje Naardermeer, juli 2014 

 

4. Financiën 2014   

Ook dit jaar heeft de stichting MEC in de 9 jaren van zijn bestaan zijn activiteiten 

kunnen uitvoeren door de belangenloze medewerking van vele vrijwilligers, door 

sponsoring, donaties en subsidie. Van de gemeente Oegstgeest wordt jaarlijks 

subsidie ontvangen. In 2014 was deze € 3.215 van groot belang om onze 

activiteiten uit te kunnen voeren. In 2014 had het MEC geen bijzondere 

ontvangsten; wel een bedrag van onze vaste donateurs. 

 

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 2014-2015 kostte een 

les/excursie € 50, - per klas en per les. 

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, ook die van de buitenkamer en de Kruidenpluktuin) 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. Jaarlijks is er een (studie)middag 

voor vrijwilligers waarvan de kosten door het MEC worden gedragen. Deze 

bijeenkomst is van groot belang voor het onderhouden van de contacten tussen alle 

vrijwilligers, opdat zij samen de denkbeelden van het MEC uitdragen en de kennis 

over en liefde voor natuur en milieu kunnen overbrengen 
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Over 2014 ziet het financiële overzicht er als volgt uit (in euro's): 

Inkomsten €  

-        donaties 998,00 

-        bijdragen lessen en excursies 4905,00 

-        sponsoring 0,00 

-        subsidie van gemeente Oegstgeest 3215,00 

-        renteopbrengsten 412,31 

-        onderhuur 360,00 

Totaal  9890,31 

    

Uitgaven   

-        bestuurs- en administratiekosten 126,23 

-        promotie 239,26 

-        kruidenpluktuin en vlindertuin 43,50 

-        materiaal excursies en lessen 395,18 

-        ondersteuning vrijwilligers 2581,20 

-        verzekeringen 152,46 

-        website 704,22 

-        aankoop inventaris gebouw, tuin en buitenkamer 893,58 

-        huur IJsclubgebouw 3150,00 

Totaal 8285,63 

 

Uit het bovenstaande overzicht is af te leiden, dat het MEC jaarlijks in staat is om 

zijn reguliere inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen en een bedrag over te 

houden voor onverwachte uitgaven in de toekomst. Door sponsoracties, dan wel 

fondsenwerving zijn wij steeds in de gelegenheid om extra dingen te ondernemen. 

Zoals dit jaar de afronding van de aanleg van de buitenkamer, een voortzetting van 

onze activiteit uit 2013 Voor de vrijwilligers is er dit jaar een bijzondere excursie 

geweest, namelijk een bezoek aan het Naardermeer.  
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De jaren van veel investeren in materiaal en huisvesting zijn achter de rug. De 

huur, die het MEC aan de IJsclub betaalt is gelijk aan die in 2013. We beschikken 

het gehele jaar over het gebouw met uitzondering van ijsperiodes. De bijdrage van 

de beide onderhuurders, het IVN afdeling Leiden en de KNNV, draagt bij 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. De 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. 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 

 


