STICHTING BUUR MAAKT NATUUR
JAARVERSLAG 2017
Bestuurlijke zaken
De Stichting is statutair opgericht op 7 augustus 2012. De stichting is ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 558 326 52
De Stichting heeft de ANBI status (RSIN nummer 851 877 461)
Per 31 december 2017 kent de stichting de volgende bestuurssamenstelling:
Naam
Functie
Datum in functie
Bevoegdheid

: Beijer, Wim (W.V.J.M.)
: Voorzitter
: 03-07-2017
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

Naam
Functie
Datum in functie
Bevoegdheid

: Roelofs, Marcel (M.H.J.M.)
: Vice-voorzitter
: 03-07-2017
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

Naam
Functie
Datum in functie
Bevoegdheid

: Lenting, Ineke (A.)
: Secretaris
: 23-09-2013
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

Naam
Functie
Datum in functie
Bevoegdheid

: Brons, Henk (H.H.A.)
: Penningmeester
: 03-07-2017
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)

De bestuurders ontvangen geen vergoeding, anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten.

Doelstelling
De Stichting Buur maakt Natuur heeft de volgende doelstelling voor het project:
De Stichting Buur maakt Natuur wil meer natuurterrein realiseren in het gebied de Wehlse
Broeklanden. Dit is het buitengebied tussen Doetinchem, Wehl en Langerak.
Om meer natuurterrein te realiseren “koopt” de stichting landbouwgrond. De gemeente Doetinchem
richt deze grond in. Uiteraard in overleg met de Stichting Buur maakt Natuur.
De gemeente Doetinchem onderhoudt het natuurterrein. Voorwaarde is, dat het natuurterrein open
is voor publiek. Het nieuw aan te leggen natuurterrein wordt ook in het bestemmingsplan als
natuurterrein vastgelegd.
De stichting “koopt” deze gronden voor € 6 per m2 van de Gemeente Doetinchem.
Dit wordt mogelijk gemaakt door donaties, bijdragen en schenkingen van mensen en organisaties
die de stichting steunen.
Juridisch blijft de gemeente eigenaar van de gronden, echter de zeggenschap berust bij de
stichting Buur maakt Natuur.
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Voortgang beleidsplan
Het beleidsplan van de stichting is erop gericht zoveel mogelijk gronden om te zetten in
natuurterrein. Ook in 2018 zullen de activiteiten erop gericht zijn zoveel mogelijk middelen te
verwerven om hiermee gronden te kopen, die vervolgens worden ingericht als natuurterrein.
Inmiddels zijn er plannen ontwikkeld om ook in Gaanderen een terrein als natuurgebied te gaan
ontwikkelen. Het gaat hierbij om de gronden van rivierduinen rondom de Watertapweg ter plaatse.
Er is daarvoor een bijdrage van Prorail ontvangen voor de aanleg van paden op dit door een
spoorlijn doorsneden terrein. Ook is de subsidie aanvraag bij de gemeente Doetinchem voor de
inrichtingen van dit terrein, ter grootte van € 25.000,00 inmiddels goedgekeurd.
Verdere ondersteuningsmogelijkheden voor dit terrein worden op dit moment nog onderzocht en
uitgewerkt.
Financiele verantwoording over 2017
Bankstand per 1 januari 2017
Ontvangen bijdragen, donaties en schenkingen
Verschillen in verantwoording van voor 2017
Subtotaal 1
Ontvangen overige bedragen:
a. Ontvangen Prorail bijdrage voor paden Rivierduinen Gaanderen
b. Ontvangen gD gelden voor opleiding medewerkers (restant)
c. Ontvangen Rabobank voor communicatie uitgaven
Subtotaal 2
Aankoop gronden gemeente Doetinchem
Bankstand per 31 december 2017

€
4.496,60
€
3.228,24
€
256,58
-----------------€
7.981,42
€ 17.425,00
€
323,75
€
1.000,00
-----------------€ 26.730,17
€ - 5.000,00
-----------------€ 21.730,17
==========

Toelichting op de financiële verantwoording:
Subtotaal 1:
In de jaren voor 2017 is er een financiële administratie gevoerd op basis van een bankboek. Alle
inkomsten en uitgaven zijn daarin op een adequate en verantwoorde wijze weergegeven. Minder
adequaat is de registratie van memoriaal boekingen en transitorische posten gevoerd. De
aansluiting met andere verantwoordingsregistraties, zoals bijvoorbeeld de schenkerslijst en de
declaratie van de bestuurskosten bij de gemeente Doetinchem is daarbij niet altijd even goed
verlopen.
Dit heeft geleid tot een eenmalige post van € 256,58 in de positieve zin om deze verschillen weg te
kunnen boeken. Over 2017 is een begin gemaakt met een financiële administratie, die naast een
bankboek ook een aparte financiële boekhouding kent. Deze laatste is daarnaast ook nodig om de
besteding van de geoormerkte ontvangen gelden op een adequate wijze over de jaren heen te
kunnen traceren.
In de loop van 2017 is er bedrag van € 677,68 ontvangen aan donatie, giften en schenkingen. De
Knapperslag Cross heeft dit jaar € 562,32 opgebracht en er is een bedrag van € 1988,24 binnen
gekomen aan verhuur en grondopbrengsten.
Subtotaal 2:
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In 2017 zijn er diverse activiteiten door de stichting gestart, waarbij gelden ontvangen worden van
derden voor specifieke doeleinden.
Ad a: Van Prorail is, vanwege het sluiten van de spoorwegovergang bij het Mullepad in Gaanderen,
een bijdrage ontvangen voor de aanleg van een alternatief wandelpad door de Rivierduinen
rondom de Watertapweg.
Ad b.: Van de gemeente Doetinchem is een bedrag ontvangen voor excursies, waarbij ook
ambtenaren van de gemeente mee kunnen doen.
Ad c.: In het kader van ‘Helden om de Hoek’ heeft de Rabobank een aantal prijzen beschikbaar
gesteld voor vrijwilligersorganisaties in de regio Doetinchem. De stichting ‘Buur maakt Natuur’ heeft
daarbij met de eigen inzending (een filmpje van de natuurwerkdag op 4 november 2017), beslag
kunnen leggen op de derde prijs. De prijs bedroeg € 1.000,00 en wordt voor communicatie
doeleinden ingezet.
In 2017 is er opnieuw een bedrag van € 5.000,00 op de rekening van de gemeente Doetinchem
gestort voor de aankoop van grond op ’t Knapperslag. In het totaal is nu € 30.000,00 naar de
gemeente overgemaakt, waarbij de totale aangekochte grond op dit terrein 5.000 m2 groot is.
Activiteiten in 2017
In 2017 is een belangrijke stap
gezet in het verder kunnen
inrichten van het terrein ’t
Knapperslag.
Via Trees for All en het
Bomenfonds is er een sponsor
gevonden om voor € 15.000,00
een hectare bos op dit terrein
neer te zetten. Dit paste goed
in de bestaande visie over de
gewenste inrichting van ’t
Knapperslag, dus waren de
zaken snel geregeld.

Met geel is aangegeven waar de 2 percelen bos geplaatst worden. Groen geeft
een voorzien wandelpad aan.

Op 17 maart 2018 is het de bedoeling dat in een feestelijke entourage, medewerkers en klanten
van het sponsor bedrijf Engie (duurzame energie) de laatste bomen planten.
De Burendag 2018 wordt op 15 april georganiseerd en is de jaarlijkse bijeenkomst om de ‘Buren’
van ’t Knapperslag te informeren over de voortgang van en de verdere plannen voor de inrichting
van het terrein.
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Knapperslag Cross 2017:
De Knapperslag Cross werd op 1 oktober 2017
voor de derde keer georganiseerd . In
samenwerking met de atletiek vereniging ARGO.
Na het startschot door wethouder Ingrid
Lambregts werd er door een grotere aantal
atleten, amateurs, beginnelingen en kinderen
dan ooit, weer flink door de modder geploegd om
de opgegeven afstand te kunnen halen. Een
groep van twintig wandelaars genoten onder
leiding van IVN gidsen van de onbekende
omgeving. Het weer werkte goed mee om er een
feestelijke gebeurtenis van te maken.
De vierde Knapperslag Cross wordt op 30
september 2018 gehouden.
Lopers tijdens de Knapperslag Cross 2017

Natuurwerkdag 2017
Op zaterdag 4 november organiseerde Buur maakt Natuur voor de tweede keer een
Natuurwerkdag op buurgrond ’t Knapperslag. Die ochtend werd er hard gewerkt en niet alleen bij
ons. De Natuurwerkdag is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement. Alleen al in Gelderland
doen op deze dag 1833 vrijwilligers mee, op 64 verschillende locaties!
Voor Buur maakt Natuur begon de werkdag om 09.30 uur in de ochtend. Maar liefst 10 vrijwilligers
kwamen ons helpen. Na een korte introductie door locatieleider Wilber Thus ging men aan de slag
met het beschikbare gereedschap. Eén groep hield zich bezig met het uitsteken van jonge elzen
die langs de poelen zijn opgekomen. Als dit niet wordt gedaan is over een paar jaar het open
terrein helemaal dichtgegroeid. Ook elders op het terrein werd hard gewerkt. Zo maakten
vrijwilligers het informatiebord schoon en werden boompalen en schoeisel om bomen verwijderd.
Tussendoor was er uiteraard koffie en cake.
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Gaanderen – Rivierduinen gebied rondom de Watertapweg
In 2017 is de Werkgroep Rivierduinen Gaanderen (WRG) onderdeel geworden van de stichting
Buur maakt Natuur. Daar mee kent de stichting nu 2 werkgroepen, die elk verantwoordelijk zijn
voor een natuurterrein: ’t Knapperslag en de Rivierduinen in Gaanderen.
De stichting Buur maakt Natuur is nog druk doende om de benodigde financiële middelen te
verkrijgen om het gebied in te richten. Het bestaat deels uit landbouwgronden en deels uit
bestaande natuur.
Daarnaast moet de WRG vanuit hun visie op dit gebied, een inrichtingsplan opstellen. De
uitvoering daarvan zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 kunnen starten.
Doetinchem, februari 2018
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