
Jaarverslag 2016 Stichting Vrienden van NME-centrum De Woudreus 

Stichting Vrienden van NME-centrum De Woudreus (SVV) heeft als doel (uit de 
oprichtingsacte): “Het ondersteunen van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De 
Ronde Venen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords. De stichting 
tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen, sponsors en het 
verrichten van ondersteunende taken ten behoeve van het Natuur en Milieu Educatief Centrum De 
Ronde Venen.”  
 
Fondsenwerving 
Door een jaarlijkse bijdrage van het Ronde Venen Fonds (€1500) is het mogelijk dat groepen in het 
basisonderwijs slecht voor € 25 per jaar onbeperkt gebruik kunnen maken van de diensten van het 
NME-centrum. 
Voor de tentoonstelling ‘Bos vol geheimen’ was geld beschikbaar van het Ronde Venen Fonds en 
door een gift van de jeugdgroep de Veenmollen van IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Omdat de 
gemeente bij nader inzien deze tentoonstelling in zijn geheel betaald heeft, blijft dit geld nu 
gereserveerd voor activiteiten in het jubileumjaar 2017. 
SVV heeft € 10.000 van SC Johnson ontvangen voor Boswachter Beer. Deze les/tentoonstelling is 
onderdeel van de jubileumactiviteiten in 2017. 
Uit het potje van Strix Aluco konden wederom een aantal woensdagmiddagactiviteiten 
georganiseerd worden. 
In 2015-2016 heeft SVV zich ingezet voor het verkrijgen van extra fondsen ten behoeve van 
materialen voor de waterleerlijn en wateractiviteiten die in het schooljaar 2015-2016 ontwikkeld en 
uitgevoerd werden. Van de Rotary Vinkeveen-Abcoude is € 300 ontvangen voor de leskisten water. 
In 2014 was de inrichting van De Woudreus aangepakt. In 2016 zijn de laatste kosten hiervoor 
gemaakt. 
Er zijn diverse ‘geoormerkte’ potjes die in 2017 uitgegeven gaan worden. 
 
50dingenboek 
Stichting Vrienden Van is officieel opdrachtgever, licentienemer en fondsenbeheerder van het boek 
’50-dingen-die-je-voor-je-twaalfde-in-de-natuur-in-De-Ronde-Venen-gedaan moet-hebben’. In 2015 
zijn de voorbereidingen gestart, in 2016 is het boekje ontwikkeld door een projectgroep vanuit NME-
centrum De Woudreus. In najaar 2016, 2017 en 2018 wordt het uitgedeeld aan kinderen in groep 3 
van de basisscholen in De Ronde Venen. In september 2016 werd het boek gepresenteerd. 
Diverse fondsen hebben een bijdrage geleverd: Ronde Venen Fonds, Rabo Dichtbij Fonds, gemeente 
De Ronde Venen, Gebiedscommissie Utrecht-West, Stichting Carel Nengerman Fondse en Van 
Walraven Fonds. 
De Stichting beheert ook het geld uit de verkoop. Dat zal gebruikt worden voor activiteiten rond het 
boekje. 
 
25 jaar NME in De Ronde Venen 
2017 is een jubileumjaar. Dan is er 25 jaar NME in De Ronde Venen. SVV zet zich in voor 
fondsenwerving voor cadeaus (extra en bijzondere activiteiten). In 2016 zijn hiervoor plannen 
gemaakt en is een ‘bidbook’ opgesteld. 
 
Bestuurssamenstelling 
In 2016 bestond het bestuur uit: 

Margreet Kokshoorn (voorzitter) 
Ineke Bams (secretaris) 
Nol Verheul (penningmeester) 
Joop Goverts (algemeen bestuurslid) 

In 2016 is het bestuur vier keer bij elkaar geweest. 


