Stichting Milieu Educatie Centrum Oegstgeest
Jaarverslag 2020

www.mecoegstgeest.nl
info@mecoegstgeest.nl
juli 2021

pagina

Voorwoord

2

1.

3

Doelen en achtergrond van de Stichting MEC Oegstgeest

2. Uitgevoerde activiteiten
2.1 NME Programma voor scholen
2.2 Overige NME activiteiten

4
4
5

3. Samenstelling bestuur en medewerkers
3.1 Bestuur
3.2 Medewerkers/vrijwilligers

9
9
9

4.

11

Financiën 2020

Antwoordstrook

13

1

Voorwoord
Voorwoorden van jaarverslagen over 2020 worden gedomineerd door de
gevolgen van de coronapandemie. Zo ook het onze.
Voor MEC Oegstgeest was het belangrijkste gevolg dat minder dan een kwart
van de activiteiten die voor de basisscholen waren geprogrammeerd, konden
worden uitgevoerd.
Van de tien geplande publieksexcursies zijn er vier gehouden.
Op enkele uitzonderingen na leek het niet mogelijk activiteiten aan te passen
aan de beperkingen van de coronaregels. Dat komt vooral omdat de inzet
van onze vrijwilligers cruciaal is voor de uitvoering. Het was voor
leerkrachten niet mogelijk om die inzet over te nemen. Zij waren al
overbelast door het digitaal lesgeven en er waren ook praktische
beperkingen, zoals het ontbreken van vervoer (door ouders) van (jongere)
leerlingen naar de plek waar het veldwerk wordt uitgevoerd.
Het was ook moeilijker om vanuit het bestuur de contacten met en tussen de
vrijwilligers goed te onderhouden, omdat die in een normaal jaar vooral via
de uitvoering van het lesprogramma plaatsvinden. Overigens bleek het zeer
eenvoudig was om voldoende mensen te krijgen voor de activiteiten die wel
doorgingen. Verder hebben we (buiten het ijsclubgebouw) nog een overleg
kunnen organiseren en kon ook ons jaarlijks uitje cum studiereis, dit keer
naar de Marker Wadden, in september doorgaan.
We zijn dankbaar dat onze belangrijkste financier, de gemeente Oegstgeest,
aangaf haar subsidie, wellicht met een korting achteraf vanwege lagere
uitgaven, heeft voortgezet. We danken ook onze vrijwilligers en de juffen en
meesters van de scholen voor hun blijvende inzet en enthousiasme.

Huub Hendrix
Voorzitter 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 natuuren 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.
Op onze website www.mecoegstgeest.nl staan de details over ons excursieen activiteitenprogramma en de informatie over de materialen en faciliteiten
die wij bieden. De stichting streeft 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 gemeentelijk
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. Het MEC
regelt de verhuringen aan deze onderhuurders. 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
Het jaar 2020 was voor de schoolactiviteiten van het MEC door de
coronacrisis geheel anders dan de jaren hiervoor. Uit de onderstaande tabel
blijkt dat van de 65 lessen waarvoor de scholen hadden ingeschreven er 43
niet konden worden uitgevoerd. Daarnaast was de activiteit Uilenballen
pluizen, in november en normaal goed voor 10 of meer deelnames, niet
aangeboden. Drie lessen van de Water- en weidevogels waren in maart
uitgevoerd toen de intelligente lockdown toesloeg. In juni konden we met
twee scholen die dit graag wilden (Leo Kanner- en Montessorischool) in
aangepaste vorm nog zes lessen Waterdiertjes uitvoeren.
Activiteit

Programma

Uitgevoerd

Voedselvaardigheid
Vleermuizen
Water- en weidevogels
Natuurfotografie
Lente in het bos
Bijen, hommels en vlinders
Grassen en granen
Waterdiertjes
Moestuin
Herfst in het bos

5
3
8
12
3
6
1
12
6
9

5
3
3
0
0
0
0
6
0
0

Totaal

65

17

Ook de samenwerking met het Repair Café kon niet doorgaan, omdat de
lessen om basisreparatietechnieken aan te leren ook in het schoolgebouw
plaatsvinden.
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Leerlingen van de Montessorischool bekijken waterdiertjes, juni 2020

2.2. Overige NME activiteiten
Publieksexcursies
In 2020 was er ook voor de publieksexcursies een aangepaste vorm, die
Coronaproef was.
In de eerste maanden van het jaar kon het wandelprogramma op de
gebruikelijke wijze worden uitgevoerd, met bezoeken aan het Leidse Hout,
Oud-Poelgeest, de Polders van Poelgeest en het Valkenburgermeer in de
maanden januari, februari, maart en juni. Soms in kleinere groepen en met
onderlinge afstand van 1,5 meter. Daarna kwam de zomervakantie en
werden de coronaregels strenger: in een groep wandelen ging niet meer. Op
11 oktober heeft het MEC een zeer bijzondere paddenstoelenwandeling in
Oud-Poelgeest gehouden, met heel expliciete toepassing van de
coronavoorschriften: geen begeleiders meer, maar foto’s met toelichtende
teksten op vele plaatsen in het bos, zodat de deelnemers zelfstandig hun
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wandeling konden maken. In september was er de gebruikelijke
vleermuizenexcursie, dit maal niet voorafgegaan door een korte lezing in het
MEC/IJsclubgebouw.
In het najaar van 2020 is voor het jaar 2021 een andere opzet van de
wandelingen ontwikkeld, omdat duidelijk werd dat de coronabeperkingen
voorlopig zouden blijven. De wandelingen worden met toelichting op de
website en in de Oegstgeester Courant aangekondigd, met informatie over
de route. Elke maand een ander gebied. De deelnemers kunnen dan op een
zelf gekozen tijdstip de wandeling maken.

Informatie over de Gouden zwavelkop bij de Paddenstoelenwandeling op
Oud-Poelgeest op 11 oktober 2020
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Klinkenbergerplas
In maart 2018 is de Klinkenbergerplas na de uitgebreide renovatie heropend.
Vrijwilligers van het MEC waren in 2018 en eerder actief bij het mede
vormgeven van de inrichtingsplannen van en rondom de plas. In 2020 zijn er
geen specifieke inspanningen van MEC vrijwilligers voor de Klinkenbergerplas
geweest. Door de coronabeperkingen is er in ons gehele land in 2020 veel in
kleine clubjes gewandeld, ook langs de Klinkenbergerplas. Enerzijds is dit
een zeer gunstige ontwikkeling, maar het betekende ook dat er langs de plas
zeer velen met hun honden een ommetje maakten, vaak ook als
hondenuitlaatorganisatie met veel dieren tegelijk. Deze ontwikkeling wordt
niet door alle (natuur)wandelaars gewaardeerd en deze personen haken af.
Ook passen loslopende honden niet in het natuurdeel rondom de kleine plas.
In 2021 is het MEC hierover met de gemeente het gesprek aangegaan. Mede
naar aanleiding van de beoogde gemeentelijke evaluatie van alle
ontwikkelingen bij de plas.
In 2020 waren alle nestgaten van de oeverzwaluwen weerbezet; aan het
einde van het jaar zijn ze voor 2021 weer in gereedheid gebracht.
Kruidenpluktuin
De Kruidenpluktuin aan de Lange Voort bestaat nu tien jaar; het MEC is
vergeten dit heuglijke feit te vieren. Een vijftal tuinvrouwen vanuit het MEC
onderhoudt deze tuin; mede daardoor is de tuin een blijvend succes.
In het seizoen wordt er 2x per maand op dinsdagochtend 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. In 2020 en het voorjaar 2021
is er een aantal kruidenstruikjes, zoals lavendel, helemaal uitgegraven en in
2021 zijn er nieuwe planten geplaatst.
Ook in 2020 hebben we bij een aantal planten weer nieuwe bordjes
geplaatst, omdat sommige bordjes in de loop van de zomer verdwijnen of
onleesbaar zijn geworden. Dat blijft een permanente actie. Voorts is er een
permanente zorg voor het verwijderen van het zwerfvuil in de tuin; de
prullenbakken van de gemeente op het plein functioneren niet altijd in
voldoende mate, ze zijn vaak vol en ook te klein.
Eind april 2021 heeft de gemeente op verzoek van de Tuinvrouwen de
paadjes van boomschors vervangen door een schelpenpad. Een
langgekoesterd verlangen ging hiermee in vervulling. De boomschors zorgde
steeds voor verrijking van de grond en voor een Kruidenpluktuin is dat niet
nodig.
Buitenruimte MEC gebouw
Het MEC en de IJsclub gebruiken hetzelfde gebouwtje voor hun activiteiten.
Het gaat niet alleen om de ruimte in het gebouw, maar ook om de
buitenruimte er achter. De IJsclub en het MEC hebben in 2017 en 2018 deze
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buitenruimte aangepakt, waarbij het MEC de 2 mooie bloemperken
onderhoudt en het gras van het gehele terrein maait. Door de
coronapandemie zijn we in 2020 minder vaak in het gebouw en op het
buitenterrein geweest, maar het blijft een heerlijk gegeven, dat het MEC en
de IJsclub samen het gebouw en de buitenruimte voor onze groep
dorpsgenoten in gebruik houden. De uitstraling van het gebouw is door de
vernieuwingen zeer toegenomen. In 2019 was er het plan om de randen van
de IJsbaan om te vormen tot een bloemenweide. Hiervoor zou het MEC de in
2018 ontvangen donatie van 500 euro van de SOEK inzetten. Dit
bloemenplan kreeg helaas niet de instemming van het bestuur van de
IJsclub, waarna het MEC zijn plannen veranderde. En met het Zuid-Hollands
Landschap het gesprek aanging om langs de oever van een van de plassen
in het natuurgebied Polders Poelgeest een MEC-bankje te plaatsen. Vanaf
deze mooie plaats kunnen de vele vogels op en langs het water goed worden
bekeken. Met dank aan de SOEK voor de donatie.

Maarten Laming van het Zuid-Hollands Landschap en Rianne Meester van het
MEC op het nieuwe bankje, 8 oktober 2020
Jaarverslag en Nieuwsbrief
In juni 2020 is het MEC Jaarverslag 2019 uitgebracht en verspreid onder
vrijwilligers, donateurs, politici, externe organisaties en overige
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belangstellenden. De digitale oplage is ongeveer 200. Aan de gemeente is
het verslag als bijlage bij de verantwoording van de subsidie over 2019
aangeboden.
Het MEC heeft ook in 2020 geen Nieuwsbrief uitgebracht. De in 2019
uitgebrachte nieuwe folder deed goede, zij het spaarzame diensten in dit
jaar, omdat publicitaire acties vanwege corona niet hebben plaatsgehad.
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. Al met al een belangrijke informatiebron voor elke inwoner
van Oegstgeest die belang stelt in natuur en milieu.
Op de website is ook aangegeven wie de MEC vrijwilligers zijn en is er
informatie over de Vertrouwenscontactpersoon en het AVG Privacybeleid.
In de loop van het jaar werd in het afgeschermde deel van de website een
agenda gebouwd waar de reserveringen door onderhuurders en het eigen
gebruik van het MEC/IJsclubgebouw kunnen worden genoteerd.
Samenspraak met de gemeente en andere organisaties
In september 2020 was er het jaarlijkse OpenMonumenten/Osgerweekend.
Het MEC heeft voor het weekendboekje aan de wandelkaart meegewerkt,
zodat alle activiteiten via een duidelijk kaartbeeld lopend en fietsend bezocht
konden worden. De MEC Ommetjeskaart bood hiervoor het stramien.
Eind 2020 en begin 2021 heeft het MEC bestuur meegewerkt aan het nieuwe
gemeentelijke Evenementenbeleid. Via een Teamsbijeenkomst hebben we
aangeven wat de randvoorwaarden vanuit natuur en milieu zijn om
evenementen op een passende wijze te kunnen laten plaatsvinden.
Door een andere afdeling van de gemeente is het MEC uitgenodigd om deel
te nemen aan het debat over de op te stellen Omgevingsvisie. Via een
Teamsvergadering op 21 januari 2021 is de relevante van een groen en
duurzaam dorp benadrukt.
3. Samenstelling bestuur en vrijwilligers
3.1 Bestuur
Het bestuur van de stichting MEC Oegstgeest bestond in 2020 uit:
*
voorzitter: Huub Hendrix
*
secretaris: Rianne Meester-Broertjes
*
penningmeester: Juul van Haastert
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Het bestuur heeft in 2020 2x formeel vergaderd; vele andere punten zijn
digitaal of en marge van andere bijeenkomsten behandeld.
Voor de PR activiteiten van het MEC is een map samengesteld, die alle
vrijwilligers op verzoek kunnen lenen.
Namens het bestuur is ingesproken op de plannen voor het wandelpad langs
het Oegstgeester Kanaal, het Marten Toonder Natuurpad. Dit pad is op 6 mei
2021 officieel door de gemeente opengesteld en door een nazaat van
Toonder met wethouder Huizing geopend. Het MEC ziet dit pad als een
welkome aanvulling voor wandelingen in Oegstgeest. Het is wel van belang
dat het beoogde hondenbeleid wordt nageleefd.
3.2 Medewerkers/vrijwilligers
In 2020 werkten er in totaal 29 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. De werving van nieuwe vrijwilligers gaat meestal
via persoonlijke relaties. Via contacten met het IVN en de website van
Dorpskracht zijn nieuwe personen het MEC komen versterken.
MEC vrijwilligers in 2020
Mia de Beun
Marijke Burgel-Hollander
Juul van Haastert
Hanneke Hermans-Servaas
Ivonne Hoogeveen
Marianne Kooijmans
Bram Luteyn
Nettie van der Meij
Carla Meijer
Rob Proeme
Mimi Ruygrok-Wezel
Ab Schothorst

Lex Burgel
Lenie van Gorkum
Huub Hendrix
Jacques van der Hofstede
Reyna Kadijk-Portillo
Roos Los- Den Hartog
Rianne Meester-Broertjes
Tom van der Meij
Martha van Nieuwkoop
Jos Roeffen
Lia van Schaijk
Joke Spannenberg

Mieke Verloren
Ada Verboon
Dick Wallenburg

Suzan Vandongen
Joop Vlieg

Voor de vrijwilligers is in 2020 op 3 februari en op 22 juli een
vrijwilligersavond gehouden. In februari was er de boeiende lezing van
Marian Joven, onderzoeker bij het lectoraat Educatie van de Hogeschool
Leiden over de ontwikkeling van basisschoolleerlingen. Dit onderwerp is van
belang voor de vorm en inhoud van de lessen die het MEC geeft aan
kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
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De julibijeenkomst was gericht op het voorbereiden van de lessen voor het
schooljaar 2020-2021. Het uitgangspunt was dat we ondanks corona onze
kennis willen overdragen. Dit is helaas niet gelukt, daar de scholen sloten en
het onmogelijk was om buitenlessen in deze lockdownsituatie in te passen.
Voor het MEC een verdrietige ervaring, omdat de natuur juist in deze tijd
voor groot en klein een belangrijke plaats was om de belemmeringen van
corona een plekje te geven.
Alle vrijwilligers beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
Deze zijn in beheer bij een door het bestuur aangewezen
vertrouwenscontactpersoon uit ons vrijwilligersbestand.
De vrijwilligers worden 2x per jaar in het zonnetje gezet. Op 4 september
was er de excursie, dit jaar naar Markerwadden, een nieuw natuurgebied in
het Markermeer waar we hebben gewandeld en vele vogels hebben bekeken.
Ook de uitleg over de spectaculaire aanleg en de ontwikkeling van het
gebied maakte grote indruk. Elk jaar in december ontvangen alle vrijwilligers
een kleine attentie ter afsluiting van het jaar, dat voor ons allen vanwege
corona zo’n bijzonder karakter had.

4. Financiën 2020

Exploitatierekening 2020
Begroot
donaties
subsidie gemeente 2020
subsidie gemeente 2021
rente
onderhuur
uit eigen vermogen
van werkkapitaal
Totaal

administratiekosten
bestuurskosten
excursies
website
leskisten
lesmateriaal
Kruidenpluktuin
ondersteuning vrijwilligers
lessen Repair for kids
inventaris MEC gebouw

1000,00
7900,00
50,00
875,00
2205,00

Realisatie
315,00
7550,00
7450,00

1

250,00
3,4

12030,00

-3535,00
12030,00

150,00
150,00
200,00
900,00
100,00
1230,00
100,00
3000,00
500,00
1000,00

197,87
212,19
72,81
484,00
0,00
778,65
0,00
1535,21
75,00
251,26

2
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buitenruimte MEC gebouw en Ezelswei
zitbank ZHL Polders Poelgeest
huisvestingskosten huur
batig saldo
Totaal

2000,00
0,00
2700,00
12030,00

0,00
1495,00
2700,00
4228,01
12030,00

3
4

1. Subsidie 2021 is in 2020 ontvangen 2020.
2. De jaarlijkse vrijwilligersdag, excursie naar de Markerwadden, is in
september geweest
3, 4. Het plan voor de vlinderwei in de Ezelswei is door het
bestuur van de IJsclub afgewezen.
Uit eigen kapitaal en uit de donatie van de Soek hebben we aan het Zuid
Hollands Landschap een bank voor in de Polders Poelgeest aangeboden.
Ondanks het feit dat er in 2020 weinig schoollessen/excursies zijn
uitgevoerd hebben we wel
uitgaven voor lesmateriaal gedaan. Dit om de lessen
coronaproof te maken.
Er zijn o.a. extra verrekijkertjes aangeschaft zodat er niet
gedeeld hoeft te worden en
extra waterbakken/zoekkaarten etc. voor de waterbeestjesles, zodat in
gescheiden groepjes
de lessen uitgevoerd kunnen worden.

In het jaar 2020 zijn er nauwelijks inkomsten geweest van onderhuurders,
omdat de activiteiten van deze groepen vanwege corona stil lagen
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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
2343 JG Oegstgeest
of mail info@mecoegstgeest.nl
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