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Voorwoord 

 

Na extra lustrumactiviteiten in de afgelopen jaren, was 2017 een “gewoon” MEC 

jaar. We concentreerden ons weer op onze kernactiviteiten met de 

basisschoolleerlingen van Oegstgeest.  

 

Toch is zo’n gewoon jaar best ongewoon voor een clubje van 25 vrijwilligers. Want 

ga maar na: we waren bijna 100 keer buiten of binnen met een schoolklas aan het 

werk. Telkens ongeveer anderhalf uur met 2 tot 5 vrijwilligers. Dat zijn al minstens 

500 mensuren. En dat is de top van de ijsberg. Want voor al die activiteiten moeten 

zaken worden voorbereid en gepland. We huren een gebouwtje met een 

buitenterrein dat wordt onderhouden. We houden de kruidenpluktuin aan de Lange 

Voort bij, organiseren wandelingen en een fietstocht en zijn actief in andere natuur- 

en milieuzaken in het dorp. 

 

Een van onze zorgen blijft dan ook om voldoende gekwalificeerde vrijwilligers te 

houden. Tot nu toe lukt dat net, maar in de uitbreidende participatiemaatschappij 

wordt druk gevist in een beperkte vijver van kandidaten. 

 

Minder zorgen hebben we over de financiering van ons werk. Met onze belangrijkste 

financier, de gemeente Oegstgeest, hebben we vanaf dit verslagjaar een regeling 

waarbij we op basis van onze doelstellingen en het programma een subsidiebedrag 

ontvangen. Eerder betaalden de scholen voor onze diensten. Zij konden die 

uitgaven weer declareren bij de gemeente. In dit verslag verantwoorden we wat we 

met de middelen van de gemeente in 2017 hebben gedaan. 

 

Veel dank aan de gemeente, de andere organisaties met wie we samenwerken, 

vooral de scholen en hun leerlingen, maar in de eerste plaats aan de vrijwilligers die 

zoveel energie besteden om Oegstgeest natuurvriendelijk en duurzaam te houden. 

 

 

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 onze website www.mecoegstgeest.nl voor de details over ons excursie- en 

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, 

de KNNV Leiden en de Imkervereniging uit Oegstgeest 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 2017 deden alle basisscholen (10) mee met één of meerdere activiteiten 

die zijn aangeboden. In totaal 98 lessen. 

Bij de lessen en excursies van het jaar 2017 ging het om de volgende onderwerpen 

en aantallen groepen: 

• Les Smaak van groenten en fruit: 4 groepen 

 Geen afval, wel grondstof 3 groepen 

 Les Grassen en granen: 8 groepen 

 Les/excursie De moestuin: 7 groepen 

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

 Les/excursie Herfst in het bos: 15 groepen  

 Les/excursie Lente in het bos: 9 groepen 

 Les Uilenballen en muizenissen: 12 groepen  

 Les Vleermuizen: 5  groepen  

 Les/excursie Water- en weidevogels: 6  groepen 

 Les/excursie Waterbeestjes: 24 groepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimboom in het park van Oud-Poelgeest 
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2.2. Overige NME activiteiten 

 

Publieksexcursies 

 

In 2017 zijn maandelijks voor een breder publiek in totaal 11 excursies 

georganiseerd, waarbij er alleen in augustus geen excursie was. 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 2017 waren: 

 

8 januari  Winterwandeling  Rhijngeest en Endegeest 

12 februari   Wandeling door Oud-Poelgeest, de Heemtuin en Leidse Hout 

12 maart  Lentevogels in natuurgebied Polders Poelgeest 

9 april   Bollenfietstocht door de Elsgeesterpolder 

13 mei  Wandeling langs de Pastoorswetering  

10 juni  Langs het Oegstgeester Kanaal en de Haarlemmertrekvaart 

8  juli   Wandeling over het Krekenpad in Haaswijk 

9 september  Op zoek naar vleermuizen 

8 oktober Rondje Endegeest en Rhijngeest, in samenwerking met de 

Vereniging Oud Oegstgeest 

12 november Wandeling door de Leidse Hout, in samenwerking met de 

Vrienden van het Leidse Hout 

10 december Wandeling door Oud Poelgeest, in samenwerking met de 

Vereniging Oud Oegstgeest 

 

 

Op zoek naar paddenstoelen: Excursie 8 oktober 2017 in Rhijngeest 
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Andere activiteiten 

Op verzoek van het gemeentebestuur heeft het MEC ook in 2017 bijgedragen aan 

het denken over de ontwikkeling van de Klinkenbergerplas. Deze plas is door de 

provincie aan de gemeente overgedragen en wordt in 2017 en 2018 heringericht 

met het doel de biodiversiteit te vergroten en het recreatieve gebruik te 

bevorderen. In 2017 is het definitieve plan voor de inrichting gepresenteerd, 

waarmee wij als MEC gelukkig zijn. Er is sprake van een goede balans tussen 

natuur en recreatie, waarbij ook aan de wensen van de hondenbezitters ruime 

aandacht is besteed. Voor de stoere wandelaars en kinderen liggen er enkele 

struinpaden. In het najaar van 2017 zijn er zeer veel bomen geplant. Dit is mede 

mogelijk gemaakt door de bijdragen van de Stichting ‘Trees for All’. Vrijwilligers van 

het MEC en overige betrokken dorpsgenoten waren hierbij aanwezig. Ook is een 

Oeverzwaluwenkast in het rustige natuurdeel van de plas geplaatst; nu is het 

wachten op de vogels! De Klinkenbergerplas kan weer onderdeel van de 

maandelijkse MEC wandelingen worden. 

 

Kruidenpluktuin  

De Kruidenpluktuin aan de Lange Voort bestaat nu zeven jaar. Wij als 

vertegenwoordigers van het MEC onderhouden deze tuin en mede daardoor is de 

tuin een blijvend succes. De Rekenkamer van de gemeenteraden van Oegstgeest en 

omliggende dorpen heeft o.a. dit project uitgekozen om te bekijken op welke wijze 

burgerparticipatie en de samenwerking tussen burgers en gemeente vorm heeft 

gekregen. In 2018 komt hierover een rapport.  

In de tuin wordt veel geplukt en hij ziet er het hele jaar goed uit. In het seizoen 

wordt er elke tweede dinsdag van de maand gewerkt: wieden, snoeien, met 

mensen praten en mensen van kruiden voorzien. 

De meeste kruiden groeien 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. 

Ook in 2017 hebben we weer nieuwe bordjes geplaatst bij alle soorten; die activiteit 

moet meestal elk jaar worden herhaald, omdat bordjes in de loop van de zomer 

vaak verdwijnen.  

Buitenruimte MEC gebouw 

Het MEC en de IJsclub gebruiken hetzelfde gebouwtje voor hun activiteiten. In 2017 
is door gezamenlijke inspanning de buitenruimte aangepakt. De IJsclub heeft de 
bestrating naast het gebouw gelegd en het MEC heeft aan beide zijden hiervan 2 

mooie bloemperken gemaakt. Hovenier Jaap Maandag heeft hierbij geadviseerd. En 
last but not least heeft de gemeente Oegstgeest een semi-verharde parkeerplek net 

buiten het terrein aangelegd. Dit is voor de docenten en ouders die kinderen met de 
auto naar het MEC gebouw brengen heel plezierig.  
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Website  

Het Milieu Educatiecentrum heeft een eigen informatieve website; 

www.mecoegstgeest.nl . 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 . Samenstelling bestuur en medewerkers  

 

3.1  Bestuur 

Het bestuur van de stichting MEC Oegstgeest bestond in 2017 uit: 

*  voorzitter: Huub Hendrix 

* secretaris: Rianne Meester-Broertjes 

* penningmeester: Dick Wallenburg tot oktober 2017 en Juul van Haastert 

vanaf deze datum 

*  schoolcoördinator: vacature. 

 

3.2  Medewerkers/vrijwilligers 

In 2017 werkten er in totaal 24 vrouwen en 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.  

 

Hannie Aarts Ed de Bruijne 

Lex Burgel Marijke Burgel Hollander 

Lenie van Gorkum Juul van Haastert 

Huub Hendrix Hanne Hermans-Servaas 

Jacques van der Hofstede Reyna Kadijk-Portillo 

Marianne Kooijmans Roos Los-Den Hartog 

Bram Luteyn Rianne Meester-Broertjes 

Tom van der Meij Nettie van der Meij 

Carla Meijer Martha van Nieuwkoop 

Mimi Ruygrok-Wezel Lia van Schaijk 

Ab Schothorst Mike Verloren 

Joop Vlieg Dick Wallenburg 

 

 

Alle vrijwilligers beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag. Deze zijn in 

beheer bij een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon uit ons 

vrijwilligersbestand. 

 

http://www.mecoegstgeest.nl/
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4. Financiën 

 

E X P L O I T A T I E R E K E N I N G         2 0 17 

    

 

Begroot 

 

Werkelijk 

 

2017 

 

2017 

 

€ 

 

€ 

Inkomsten   

  donaties  €    1.600,00  

 

      730,00 

subsidie gemeente  €    8.250,00  

 

   8.139,00 

sponsoring algemeen  €       100,00  

 

      387,00 

onderhuur  €       400,00  

 

      385,00 

van werkkapitaal   

 

      709,00 

  

   

    Totaal  € 10.350,00 

 

€ 10.350,00 

     

Uitgaven 

   administratiekosten  €       300,00  

 

148,45 

bestuurskosten  €       100,00  

 

420,84 

promotie  €       500,00  

  website  €       500,00  

 

128,87 

leskisten  €       100,00  

  lesmateriaal overig  €       900,00  

 

 1.231,64 

vlindertuin, kruidenpluktuin  €       300,00  

 

    56,50 

ondersteuning vrijwilligers  €    3.400,00  

 

 1.697,94 

inventaris MEC-gebouw  €    1.000,00  

 

        1.146,11 

huisvestingskosten huur  €    2.900,00  

 

 2.700,00 

lustrum 2015 en daarna  €       400,00 

 

              

batig saldo           2.869.65 

                                                       

 

Totaal                                          €    10.400,00            

 

       10.400,00 

  

Toelichting Financieel jaarverslag 2017 
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Bij de Inkomsten is het bedrag van Sponsoring hoger dan begroot, vanwege de 

verkoop van de Natuurkalenders 2017. 

De Uitgaven voor Ondersteuning van vrijwilligers zijn lager dan begroot. Bij het 

opstellen van de begroting is per abuis een te hoog bedrag ingevoerd. Voorts was 

de studie-excursie voor de vrijwilligers goedkoper. 

 

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 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 

2343 JG Oegstgeest 

of mail info@mecoegstgeest.nl 

 

 


