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1. Voorwoord 

Onze tuin, “de mooiste wildeplantentuin van Nederland”, geniet bekendheid in 
Haarlemmermeer en ook daarbuiten. De duizenden vrijwilligers die in afgelopen veertig 
De Heimanshof hebben gecreëerd en gevormd, kunnen trots zijn op hun werk. En dat 
hebben we afgelopen jaar uitgebreid laten zien met de viering van ons veertigjarig 
jubileum. Er was een uitgebreid activiteitenprogramma voor jong en oud. Als bijlage bij 
dit jaarverslag sturen wij onze programmafolder 2015 mee die een kleurrijk en 
professioneel overzicht hiervan geeft.  

Het bestuur van De Heimanshof koestert dit resultaat, deze schat aan natuurschoon. In 
het beleidsplan 2015-2019 hebben we onze visie neergelegd hoe we ons gedachtegoed 
en onze tuin nog meer in de maatschappij kunnen inbedden en meerwaarde kunnen 
creëren op ecologisch, educatief, maatschappelijk en recreatief gebied. 

In het afgelopen jaar is succesvol gewerkt aan het verder realiseren van die visie. We 
kijken terug op een aantal bijzonder geslaagde evenementen. De relatie met de 
gemeente Haarlemmermeer, onze belangrijkste subsidiegever, is verstevigd. Zowel het 
bestuur als de gemeente staan een verdere professionalisering van de vereniging voor. 
We hebben ook daar een aantal stappen in kunnen zetten. Het bestuur heeft een aantal 
vacatures kunnen invullen en is naar verwachting in 2016 weer op volle sterkte. 

Een bron van zorg blijft dat we onvoldoende vrijwilligers in de tuin kunnen krijgen met 
kennis van planten en beheer van biotopen. Het opleiden van nieuwe vrijwilligers krijgt 
daarom in 2016 extra aandacht. Ook het monitoren van de soortenrijkdom in de tuin en, 
waar nodig, terugbrengen van verdwenen soorten, staat voor 2016 hoog op de agenda.  

Bij het schrijven van dit jaarverslag (april 2016) zijn de tuin en de vereniging weer vol op 
stoom gekomen na de relatieve winterrust. Komt u meegenieten? Of liever nog, 
meewerken? Er is voor iedereen altijd wat te doen in de tuin! 

 

Hoofddorp, mei 2016 

Cor Mouwen, 

Voorzitter. 
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2. Natuur- en milieuonderwijs 

De heemtuin is in 1975 opgezet als instructietuin voor natuur- en milieuonderwijs aan 
kinderen van de basisschool. Dit is ook in 2015 nog steeds een van hoofddoelen van onze 
tuin. De beheerder zorgt er samen met onze vrijwilligers voor dat de tuin op orde is voor 
het NME-programma dat door het NMCX wordt aangeboden aan de scholen voor basis- 
en voortgezet onderwijs. Dit programma bestaat uit lessen in de tuin en de kassen en 
een moestuinprogramma op de schooltuintjes. De schooltuintjes worden vanaf de 
zomervakantie in gebruik genomen door de verschillende moestuiniergroepen op De 
Heimanshof waaronder de Jeugdnatuurclub.  

Het aantal bezoeken door schoolkinderen is dit jaar sterk teruggelopen. De oorzaak 
daarvoor was te vinden in het vragen van een vergoeding aan de scholen voor het volgen 
van de lessen. Deze beleidsbeslissing van het NMCX is met ingang van 2016 weer 
teruggedraaid. We verwachten daarom weer een toename van het aantal kinderen dat 
NME-les krijgt in De Heimanshof. 

 

Naast het maken van een tweede 
ontvangstruimte voor klassen, het 
leveren van vrijwilligers aan het 
NMCX voor het begeleiden van 
klassen, heeft De Heimanshof ook 
initiatieven ondernomen om 
waterecologie lessen en lessen 
rond de leemoven en granen te 
maken samen met het NMCX. Dit 
heeft voor 2015 nog niet tot 
concrete lessen geleid. 

 

In overleg met het NMCX onderzoeken we hoe we het lesaanbod nog aantrekkelijker 
kunnen maken, bijvoorbeeld door educatieve elementen aan de Struintuin toe te voegen, 
zodat deze ook in het lesaanbod opgenomen kunnen worden.  
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3. Duurzaamheid: Biodiversiteit 

Het weer in 2015 was verre van gemiddeld. Na een zachte winter zonder 
noemenswaardige vorst volgde een koel en droog voorjaar. Het tweede deel van de 
zomer en het najaar waren extreem nat en de winter die volgde kon beter de naam 
voorjaar hebben. De plantengroei in de tuin werd echter door het weer niet significant 
beïnvloed. In het oog springende ‘nieuwelingen’ in de tuin waren een maretak in ons 
Limburgs landschap en prachtige oranje stropharia paddenstoelen (foto) in de Struintuin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Heimanshof kent vele biotopen. We streven ernaar om een zo volledig mogelijke 
afspiegeling te creëren van de inheemse plantensoorten. Dit jaar is een begin gemaakt 
met het op schrift stellen van het beheerplan voor de tuin. Het beheerplan maakt het 
eenvoudiger biotopen en delen van de tuin door verschillende mensen en groepen te 
laten onderhouden. Het is weer een volgende stap om de kwaliteit en biodiversiteit van 
onze tuin te blijven waarborgen 

In 2014 is een commissie gestart met een update van de inventarisatie en beschrijving 
van alle biotopen die in 2010 is gemaakt. Deze commissie bestaat uit zowel leden van de 
ervaren plantenkenners als jongere leden. De doelen die we nastreven zijn: 

• Overzicht geven van de aanwezige biotopen en de soorten – m.n. flora maar ook 
fauna – die er voorkomen. 

• Verbetering van het beheer van de biotopen.  
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• Kennisoverdracht en kennisbehoud.  

• De kennis over planten en hun biotopen in de tuin beter toegankelijk maken voor 
bezoekers en werkers.  

Door het gebrek aan mankracht en kennis is het onder de hoede stellen van biotopen 
(zowel voor het inventariseren als het beheer) minder ver gevorderd dan onze ambitie 
was. We zijn blij met de samenwerking met de polderecoloog Henk Nijenhuis bij onze 
inspanningen om de biodiversiteit op peil te houden. 

Er is een begin gemaakt om de ecologie in de tuin toegankelijker te maken. De eerste 
stap daarvan in 2015 was het plaatsen van 26 informatieborden bij 26 biotopen. Dat 
proces moet in 2016 verder vorm gegeven worden door informatiebordjes te plaatsen bij 

planten die de moeite waard zijn, en die bezoekers en 
werkers vaak niet als zodanig herkennen. Ook 
herintroduceren we soorten die een kans hebben om in de 
Haarlemmermeerse condities aan te slaan. 

Met de mensenkracht die er is, wordt bijna elke dag van het 
jaar met man en macht gewerkt aan het beheer van de tuin. 
Het grootste deel van de tijd wordt besteed aan 
onderhoudswerkzaamheden zoals wieden, maaien, snoeien, 
paden vrijhouden, water geven en inwerken en rondleiden 
van nieuwe mensen. Door het ontbreken van voldoende 
menskracht met kennis van planten en beheer blijft het 
reorganiseren of revitaliseren van biotopen achter bij wat 
wenselijk is. Het keren van deze ontwikkeling is een 
belangrijk speerpunt voor 2016 en volgende jaren.  
Uitgangspunt daarbij is het beheerplan dat de beheerder dit 
jaar heeft opgesteld. 

Corrie de Wolff onthult het eerste biotoopbord 
tijdens het Natuurfestivalweekend van juni. 

 



 

 

Jaarverslag	  2015	  De	  Heimanshof	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Pagina	  7	  

 

 
4. Duurzaamheid: Sociale duurzaamheid 

Maatschappelijke veranderingen in het sociaal domein zijn in een stroomversnelling 
terecht gekomen. De overheid trekt zich terug en verwacht een grote mate van 
zelfredzaamheid op individueel niveau en op collectief niveau. De Heimanshof zet zich al 
8 jaar in voor groepen mensen die het minder makkelijk hebben in de samenleving. De 
natuur is een prachtig middel om mensen te helpen weer op eigen benen te kunnen 
staan. De enthousiaste reacties van de maatschappelijke instellingen die met hun 
cliënten in De Heimanshof komen werken, spreken boekdelen. 

We zijn bijna elke dag van de week open, waardoor veel verschillende groepen van de 
tuin kunnen genieten. De eerste groep is de ‘oude garde’ (vrijwilligers van het eerste uur 
die al 10- 30 jaar aan de tuin verbonden zijn, aangevuld met nieuwe belangstellenden). 
Zij werken elke woensdag in de tuin en vormen de ruggengraat van de vereniging. Deze 
groep wordt al jaren sterk geplaagd door kwalen van de ouderdom. Ook dit jaar is er 
weer een aantal als werkers weggevallen. De GGZ-groep die in de tuin vooral 
ontspannend werk doen, geniet al een jaar of 8 van de tuin. De werkzaamheden die zij 
verrichten zijn vaak onderhoudswerkzaamheden in de tuin. Ze dragen er in belangrijke 
mate aan bij dat de tuin er netjes uit blijft zien. Helaas is een van de begeleidsters 
weggevallen en door bezuinigingen bij de GGZ niet vervangen; daardoor is een van de 
twee groepen weggevallen. De dinsdaggroep wordt op een andere manier beïnvloed door 
GGZ-bezuinigingen doordat de tijd die cliënten in een programma mee kunnen lopen 
sterk is beperkt. 

Naast de GGZ-groep zijn er ook vrijwilligers via Roads, De Hartenkamp en mensen die op 
eigen gelegenheid (bv via de Meerwaarde vrijwilligerscentrale) bij ons komen meedoen. 
Hoewel de aantallen mensen nagenoeg gelijk zijn gebleven, is de doorstroom in 2015 
significant toegenomen, waardoor geïnteresseerden veel minder vaak komen en dus ook 
minder ervaring op doen. 

Leerwerk stagiaires zijn eveneens welkome deelnemers in de tuin. Het zijn mensen aan 
het begin van hun loopbaan, waarvan we hopen dat ze de spirit van ons werken 
oppakken en het verder in hun loopbaan uitdragen. Het leerwerk-stageprogramma breidt 
zich gestaag uit. Dit jaar waren er 12 deelnemers die 5 weken, 10 weken of een heel 
seizoen 2 dagen per week kwamen. Hiervan waren er 2 van het MBO Sportvisserij 
college in Zwolle, 5 van het MBO Wellant college in Aalsmeer, 4 van de MBO toegepaste 
biologie opleiding in Den Bosch, 1 van de MBO toegepaste biologie opleiding in Almere en 
1 van de HBO Opleiding natuurcommunicatie in Wageningen. 

Naast deze leerwerkstagiaires hebben we in de tuin en erbuiten ook 52 maatschappelijke 
stagiaires gehad uit 4 middelbare scholen uit de wijde omgeving. De meeste blijven een 
week (30 uur) en sommige vooral grotere groepen 1- 3 dagen. De aantallen 
maatschappelijke stagiaires zijn van 2013 tot 2015 sterk afgenomen van 350 naar 175 
naar 52 omdat de overheid de stages niet meer vergoedt (aan de scholen). Vrijwel  
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zonder uitzondering ervaren deze stagiaires (soms pas aan het einde van de stageweek) 
de tijd die ze in (en buiten) de tuin verblijven als bijzonder waardevol. Dat komt omdat 
de aandacht bij onze stageaanpak sterk ligt op het toepassen van de theoretische 
vaardigheden die ze van school meekrijgen en op het opbouwen van inzet en praktisch 
inzicht. En daar krijgen ze op school meestal niet zoveel van mee. 

 

 

Leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum gaan nieuwe uitdagingen aan bij het bosbeheer 
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5. Natuureducatie aan inwoners 

De Heimanshof biedt een breed scala aan activiteiten, waardoor inwoners van 
Haarlemmermeer kennis opdoen over allerlei facetten van de natuur. De Heimanshof en 
de activiteiten die zij organiseert laten mensen de natuur beleven. 

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van het aantal bezoekers over de afgelopen 
15 jaar zien. De grafiek geeft ook een indicatie van de verschillende activiteiten en de 
doelgroepen die wij bedienen. 

 

De grafiek geeft de bezoekersaantallen aan vanaf 2001. Met bezoekers wordt hier 
bedoeld het aantal bezoeken. Een persoon die 10 keer werkt of op 10 dagen de tuin 
bezoekt telt 10 keer. 

Er is een gestage groei te zien in het aantal losse bezoekers en werkers in de tuin. Met 
de komst van de Struintuin enkele jaren geleden is het aantal jonge bezoekers – (groot-) 
ouders met (klein)kinderen sterk gegroeid. Het aantal schoolkinderen is licht gedaald in 
de afgelopen jaren.  

In 2015 hebben we ons 40-jarig bestaan uitbundig gevierd met een groots programma 
voor alle inwoners van Haarlemmermeer en omgeving. Het jubileumprogramma bestond 
uit een  lezing van de landelijk bekende schrijver Romke van der Kaa, een 
midzomernachtfeest, de Natuurfestivaltour-weekenden en een extra uitgebreid 
jubileumweekend in augustus. Een live-uitzending door MeerRadio onderstreepte het 
bijzondere karakter van het jubileumjaar. De jubileumconferentie en een 
jubileum/siertoegangshek zijn verplaatst naar 2016. 

De in 2014 begonnen inspiratiedagen voor onze volwassen vrijwilligers, kregen een 
succesvol vervolg in 2015. Vrijwilligers, die vaak op verschillende dagen actief zijn, 
maken kennis met elkaar en we inspireren hen door bezoeken aan plekken binnen en 
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buiten de tuin. Er ontstaat meer sociale samenhang als mensen elkaar eens op een 
andere manier ontmoeten. Een stukje educatie maar vooral gezelligheid en ontmoeting 
staan centraal. Het inspiratieprogramma had voor elk wat wils: een nieuwjaarsreceptie, 
een ontdekkingstocht naar de Oostvaardersplassen, (met een zeearend op 10 meter 
overvliegend!), een bezoek aan een heempark in Amstelveen, een picknick op een 
boerderij, een midzomernachtfeest,  een bezoek aan een tuin van een van de leden, een 
oogstfeest en een verrassingsavond rond de ontwikkeling van 40 jaar De Heimanshof. Dit 
programma voldeed zodanig aan de verwachtingen, dat we het in 2016 voortzetten.  

Ook de jeugd krijgt speciale aandacht op De Heimanshof. De Jeugdnatuurclub bestaat in 
2015 alweer negen jaar en is onverminderd populair. De club bestaat uit twee groepen: 
de Struinkids (kinderen van 6 tot 12 met (groot)-ouder) en de GreenTeens (tieners van 
11 tot 19 jaar). 

De Jeugdnatuurclub wordt geleid door de 
Jeugdcommissie. De Struinkids is een groep die 
elke woensdagmiddag komt tuinieren en 
maandelijks een natuuractiviteit meemaakt. De 
groep van 2015 was bovengemiddeld 
geïnteresseerd en het is een plezier om er mee te 
werken. Uit de Struinkids zijn de GreenTeens 
voortgekomen die een eigen avontuurlijk 
programma maken dat zij deels zelf financieren. 
Dit jaar heeft deze hechte groep zichzelf 
overtroffen met een sponsoractie (48 uur 
winterslaap houden in de boomhut) voor een 
goed doel en 2 collecte-acties voor twee andere 
goede doelen. De verkregen extra fondsen zijn 

onder meer gebruikt voor een kampeervakantie in Zuid- Limburg en een 
eindejaarsspektakel.  
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6. Relatie De Heimanshof – stichting M.E.E.RGroen 
 

Stichting M.E.E.R.Groen is uit De Heimanshof voortgekomen in 2011. Deze stichting 
heeft de projecten die vanuit De Heimanshof zijn gestart buiten de heemtuin 
overgenomen. Deze projecten zijn tot boven de 100 ha uitgebreid.  

 
Hoewel de doelstellingen van De Heimanshof en de Stichting M.E.E.R.Groen op 
hoofdlijnen gelijkluidend zijn, is de uitvoering ervan geheel verschillend. De 
werkzaamheden zijn dan ook strikt gescheiden. De Heimanshof opereert vanuit de 
wildeplantentuin en stelt die optimaal beschikbaar aan inwoners van Haarlemmermeer. 
De Stichting M.E.E.R.Groen opereert juist buiten de wildeplantentuin en streeft naar een 
landelijke dekking. 
 
In het beleidsplan 2015 – 2019 staat vermeld dat De Heimanshof samen met de stichting 
M.E.E.RGroen het terrein van de voormalige waterzuivering in exploitatie zou nemen. Dit 
project is niet van de grond gekomen en door het bestuur uit de agenda van beleidsplan  
afgevoerd.  
 
In 2015 is het bestuur van De Heimanshof in overleg getreden met stichting 
M.E.E.RGroen om tot formele afspraken te komen over gebruik van gereedschap en 
ruimte door de stichting op het terrein van De Heimanshof. Deze gesprekken worden in 
2016 voortgezet en zullen uitmonden in een contract tussen beide organisaties.  
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7. Financiële verantwoording 

 
 
De afronding van financiële verantwoording over 2015 is gebeurd na de overdracht van 
het penningmeesterschap van mevr. A.J. Elema-Kreté naar dhr. F. de Bruin. Vanuit deze 
plaats wil het bestuur mevr. A.J. Elema-Kreté bedanken voor haar jarenlange inzet voor 
de vereniging. 

Op basis van het onderstaande financiële verslag en de gegevens van de boekhouding is 
door Enter & Winter, accountants en belastingadviseurs de jaarrekening 2015 
opgemaakt.  Deze jaarrekening ligt ter inzage bij de vereniging. 

Bezittingen 2014 2015 Schulden 2014 2015

Materiële Vaste Activa: Eigen vermogen :
-  Gebouwen & terreinen 0,00 0,00 - Algemene reserve 6.271,60 6.620,53

-  Kantoorinventaris 0,00 0,00 - Resultaat boekjaar 348,93 -1.317,01

-  Overig 0,00 0,00

Voorzieningen:
Waarborgsommen 167,97 167,97 - Onderhoudsvoorzieningen 

   *  Gebouw (Kijkdoos) 10.000,00 0,00

Vorderingen:    *  Groot onderhoud Tuin 0,00 1.000,00

- Debiteuren 0,00 0,00    *  Bouwwerken 5.000,00 500,00

  Te ontvangen subsidie 19.116,60 19.145,20 - Vervangingsvoorzieningen

  Te ontvangen projectbijdrage 0,00 0,00    *  Inventaris 2.000,00 2.048,51

   Rek.Crt. Beheerder 0,00 0,00    *  Materialen (tuin/kas) 3.500,00 2.616,70

   Rek.Crt. Penningmeester 320,54 133,11 - Bestemmingsreserves

   Te ontvangen rente 162,76 119,05    * Projecten (jubileum/boekjes) 4.500,00 3.138,78

Liquide middelen: Langlopende schulden: 0,00 0,00

- Kas 0,00 0,00

- Spaarbank 12.374,08 12.536,84 Kortlopende schulden:
- ING-bank 10.107,72 2.875,00   Rek.crt. beheerder 0,00 0,00

  Rek.crt. penningmeester 0,00 0,00

- Nog te betalen kosten 8.037,12 17.312,91

Te betalen premies 0,00 384,85

Ingehouden loonbelasting 966,00 1.036,79

Te betalen vakantiegeld 1.626,02 1.635,11

TOTAAL 42.249,67 34.977,17 TOTAAL 42.249,67 34.977,17

Balans per 31 december  2015

 

Toelichting op de balans 

De liquiditeitspositie van de vereniging is in 2015 met ongeveer 7.500 euro afgenomen. 
Dit is veroorzaakt door de investering in het groot onderhoud van de Kijkdoos en de 
aanschaf van een nieuw hek. Een deel van de investering is direct ten laste gegaan van 
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de exploitatie, waardoor het eigen vermogen van de vereniging is gedaald tot ongeveer 
5.300 euro. 

Om tot een verantwoord financieel beleid te komen en de continuïteit van de vereniging 
te waarborgen, is in overleg met de gemeente een investeringsvoorstel vastgesteld met 
de verschillende voorzieningen. De voorzieningen hebben als doel om de planbare, 
eenmalige activiteiten, het grotere onderhoud en de aanschaf van 
inventaris/tuingereedschap te financieren zonder dat dit effect heeft op de exploitatie van 
de vereniging. Jaarlijks worden er vanuit de exploitatie vaste bedragen gedoteerd aan de 
voorzieningen. In de komende jaren zal verdere invulling gegeven worden aan de 
planmatige bestedingen, zoals het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan voor de 
Kijkdoos en een vervangingsplan voor de gereedschappen en de inventaris. 

Het meerjarig overzicht van de voorzieningen ziet er als volgt uit: 

Voorziening Kijkdoos
Groot 

Onderhoud 
Tuin

Inventaris/ 
Materialen

Bouwwerken Projecten Totaal

Maximale stand 40.000 10.000 5.000 10.000 20.000 85.000

Jaarlijkse dotatie 5.000 1.000 500 1.000 2.500 10.000

2015
Begin stand 10.000 5.500 5.000 4.500 25.000

Dotatie exploitatie 5.000 1.000 500 1.000 2.500 10.000

Dotatie sponsoring 0

Uitgaven 15.000 1.335 5.500 3.861 25.696

Eind stand 0 1.000 4.665 500 3.139 9.304

2016
Begin stand 0 1.000 4.665 500 3.139 9.304

Dotatie exploitatie 5.000 1.000 500 1.000 2.500 10.000

Dotatie sponsoring 0

Uitgaven 2.500 1.000 500 2.000 6.000

Eind stand 2.500 2.000 4.165 1.000 3.639 13.304

2017
Begin stand 2500 2.000 4.165 1000 3.639 13.304

Dotatie exploitatie 5.000 1.000 500 1.000 2.500 10.000

Dotatie sponsoring 16.000 16000

Uitgaven 3.000 18.500 21.500

Eind stand 7.500 3.000 1.665 2.000 3.639 17.804

2018
Begin stand 7500 3.000 1.665 2000 3.639 17.804

Dotatie exploitatie 5.000 1.000 500 1.000 2.500 10.000

Dotatie sponsoring 5.000 5000

Uitgaven 17.000 17.000

Eind stand 500 4.000 2.165 3.000 6.139 15.804

2019
Begin stand 500 4.000 2.165 3000 6.139 15.804

Dotatie exploitatie 5.000 1.000 500 1.000 2.500 10.000

Dotatie sponsoring 0

Uitgaven 0

Eind stand 5.500 5.000 2.665 4.000 8.639 25.804
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Het structureel gebruik van voorzieningen moet leiden tot een meer planmatig en 
voorspelbare besteding van grote uitgaven zonder dat dit direct zijn invloed heeft op de 
jaarlijkse exploitatie van de vereniging. Door de recente invoering van deze methode zijn 
er in de exploitatie 2015 verschillen te zien tussen de cijfers van de begroting en de 
werkelijke uitgaven. In de begroting is geen rekening gehouden met het structureel 
gebruiken van voorzieningen.  

Inkomsten
Begroting 
2015

Rekening
2015 Uitgaven

Begroting 
2015

Rekening
2015

Activite iten Activite iten
Verkoop natuurboekjes 250,00 441,70 Diversen 500,00 1.614,10

Verkoop zaden en planten 400,00 130,80 Jeugdclub 1.500,00 463,77

Verkoop p.r. materiaal 100,00 23,20 Open weekenden 1.250,00 632,79

Opbrengst workshops 0,00 407,38 Jubileumkosten 0,00 0,00

Verhuur 150,00 0,00

Rondleidingen 75,00 0,00 Organisatiekosten
Verkoop koffie en thee 125,00 274,75 Druk- en stencilwerk 2.000,00 1.511,06

Opbrengsten GreenTeens 0,00 1.614,10 Bestuurskosten 800,00 839,58

Accountantskosten 2.500,00 2.178,00

Contributies Materialen tuin/kas 4.500,00 4.666,52

Leden 8.250,00 6.923,15 Propaganda+boeken 1.000,00 180,28

Bedrijven 1.850,00 1.500,00 Onderhoud Tuin 1.000,00 5.767,63

Giften en donaties 100,00 185,75 Keuring bomenpad 0,00

Subsidies Huisvestingskosten

Gemeente H'meer 101.000,00 95.726,00 Huur 29.500,00 30.349,72

Exploitatiekosten 6.500,00 4.707,19

Projectbijdragen 0,00 0,00 Groot Onderhoud 0,00 6.155,60

Nieuw inventaris 0,00 531,96

Overige Inkomsten Bouwwerken (Toegangshek) 0,00 1.000,00

rente bankrekeningen 250,00 119,05

Overige uitgaven
Personeelskosten 50.000,00 44.076,37

Add.hulp/vrijwilligers 4.500,00 1.488,32

Projecten
Res. Jubileum 2015 500,00 0,00

Nieuwe activiteiten 6.500,00 2.500,00

Resultaat 0,00 -1.317,01

TOTAAL 112.550,00 107.345,88 TOTAAL 112.550,00 107.345,88

Exploitatie 2015

 

Toelichting op exploitatie 

De inkomsten zijn in 2015 ruim 5.000 euro minder dan begroot. Dit is geheel toe te 
wijzen aan de lagere gemeentesubsidie dan begroot. Dit heeft er mede toe geleid dat de 
vereniging in 2015 een verlies heeft geleden van 1.317 euro. Verder valt op het grote 
verschil van de werkelijke kosten en de begroting aangaande de tuin. Dit wordt echter 
ruimschoots goedgemaakt doordat er op andere posten beduidend minder is uitgegeven. 
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Ook de structurele dotaties aan de voorzieningen zijn dit jaar voor het eerst opgenomen 
in de exploitatie en hebben een effect op het uiteindelijke resultaat. 

Op basis van de huidige balans en exploitatie kan gesteld worden dat de financiële positie 
van de vereniging goed is. Echter, de grote afhankelijkheid van de gemeentelijke 
subsidie vraagt wel waakzaamheid en een strikte controle op de uitgaven. Grote uitgaven 
zijn alleen mogelijk als er voldoende middelen in de daarvoor benoemde voorziening 
aanwezig is. 

Frans de Bruin, Penningmeester.   
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8. Wie werken er in de tuin? 
 

De tuin en de vereniging worden gedragen door de beheerder en een grote groep 
vrijwilligers en regelmatige bezoekers. Wie zijn deze mensen? 
 
Woensdagsgroep 
Al tientallen jaren wordt er door een stabiele groep vrijwilligers een dag in de week 
gewerkt in de tuin. Deze groep bestaat uit 5- 10 mensen in de winter en 10- 20 in de 
zomer. 2015 Was een jaar met veel gezondheidsleed in deze groep. Eind 2014 overleed 
Joop de Gooijer (tot drie weken voor zijn dood actief in de tuin) die we op 4 januari te 
graven droegen. In januari overleden Wim Verhoeve (oud-vrijwilliger), Suzanne de Vries-
Haring (oud-vrijwilliger) en een van de oprichters van de Heimanshof Frits Darlang. Eind 
2015 ontviel ons ook Jan Gevers die een aantal jaren streed tegen kanker.  
 
Uit de nieuwsbrief van januari 2015 
 
In herinnering: Frits Darlang 
  
Frits stond aan de wieg van De Heimanshof. Hij richtte de gemeentelijke Werkgroep 
Milieu Onderwijs Haarlemmermeer op in 1973. Zijn hele leven, zowel beroepshalve als 
vrijwillig stond in dienst van Natuur en Milieu 
Educatie. Door zijn inspanning ontstond een 
Nederlands netwerk van NME. 
 
Frits heeft ervoor gezorgd dat in 1974 een 
vriendenkring van de Instructietuin werd gevormd, 
die ging werken in die tuin. Zo ontstond in 1975 De 
Heimanshof, die bedoeld was en nog steeds is om 
kinderen in aanraking te brengen met de natuur. In 
1987 werd de “vereniging Vriendenkring van De 
Heimanshof aan de Wieger Bruinlaan” in Hoofddorp 
opgericht. Frits was daarvan voorzitter van 1987-
1993 en bestuurslid van 2003-2010, waarvan de 3 
laatste jaren als waarnemend voorzitter. In 1993 
werd hij door de leden geëerd als ‘lid van 
verdienste’. Het is jammer dat hij het 40-jarig 
bestaan van zijn heemtuin De Heimanshof niet kan 
meemaken. 
 
 
  
  
De Struinkids van de Jeugdnatuurclub 
Elke woensdagmiddag (’53 van de 52 weken van het jaar’) is de Struintuin en met name 
de tuintjes daarin de uitvalsbasis van de leden van de Jeugdnatuurclub met hun 
(groot)ouders. Deze groep wordt geleid door de beheerder, in samenwerking met Ans 
Röling en de leerwerkstagiaires die op een bepaald moment actief zijn. Ook een aantal 
ouders is actief in de begeleiding en planning. Naast het tuinieren wordt er door deze 
groep gewerkt aan insectenhotels, de schooltuintjes, nestkasten en wordt de 
ontwikkeling in de tuin nauwgezet gevolgd.  
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De oudere jeugd, de GreenTeens, helpt met name tijdens de Natuurfestivalweekends 
mee. Zij organiseren een eigen natuurontdekprogramma en halen daarvoor via collectes 
en acties geld binnen, waarmee ze hun programma grotendeels financieren.  
 
Dinsdaggroep: ADO/GGZ in Geest 
Deze groep wordt technisch door de beheerder en vanuit ADO door Nathalie Heidegger 
begeleid (met als vervangers Suzanne, Marcel). Door de bezuinigingen in de zorg is de 
periode dat mensen een programma bij de ADO kunnen volgen korter geworden. Wel is 
er uit deze groep een stabiel aantal van 5-10 mensen gegroeid die op eigen gelegenheid 
in de tuin blijft komen.  
 
Roads 
Vanuit de Roads organisatie zijn er 2-3 vrijwilligers die wekelijks meewerken.  
 
Loopbaan centrum 
Een persoon komt zeer trouw vanuit het loopbaan centrum Haarlem.  
 
Meerwaarde tuingroep 
In samenwerking met de Stichting Meerwaarde zijn er in de Struintuin 10 tuintjes 
gereserveerd voor algemeen gebruik. Daarvan maakt een tiental mensen gebruik vanuit 
Stichting Meerwaarde en de vereniging Groei & Bloei op de vrijdagmorgen. Deze 
groentetuinleden werken ook deels als meewerkend lid elders in de tuin. 
 
Struintuin gastvrouwen en –heren 
Van 15 april (seizoensopening) tot 1 oktober (seizoensafsluiting) hebben tientallen 
gastvrouwen en –heren 4 dagdelen per week de Struintuin bemand. Anders dan de 
andere vrijwilligers concentreren zij zich vooral op toezicht en bezoekers opvangen en 
rondleiden, zowel in de Struintuin als in de heemtuin. 
 
Contacten rond maatschappelijke stages 
In 2015 is het aantal maatschappelijke stagiaires uit het voortgezet onderwijs verder 
gedaald. De overheidsmaatregel om de financiering van dit systeem stop te zetten, wordt 
gelukkig door een aantal scholen niet als reden gezien om te stoppen met de 
maatschappelijke stages. Meestal gaat het om groepen van 4-10 leerlingen die een week 
stage lopen. Ook lintstages komen voor, wat inhoudt dat leerlingen buiten schooltijd op 
zaterdagen of in vakanties hun stage-uren (meestal 30 uur) volmaken. Het komt ook 
voor dat grotere groepen leerlingen een dag komen werken. Deze groepen variëren van 
10- 100 leerlingen. 
 
Contacten rond leerwerk-stages 
Een bijzondere rol vervullen opleidingsinstellingen waarvan stagiaires bij De Heimanshof 
werkzaam zijn. Deze instellingen en hun stagiaires vormen een welkome aanvulling op 
het vrijwilligersbestand. Vaak werken zijn namelijk langere tijd, maar vooral vormen zij 
een bron van jong gemotiveerd talent, dat potentieel door kan groeien naar 
leidinggevende functies, die de werkprincipes van onze heemtuin verder uit kunnen 
dragen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan hun vorming.  
 
De Heimanshof is gecertificeerd voor 2 soorten opleidingen: Groene opleidingen en 
Sociaal Cultureel werk (SCW). De betreffende certificerende instellingen zijn Aequor 
(www.aequor.nl) en Calibris (www.calibrsi.nl)  
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9. Samenwerkingspartners 
 
Stichting M.E.E.RGroen 
Stichting M.E.E.R.Groen is uit De Heimanshof voortgekomen in 2011. Deze stichting 
heeft de projecten die vanuit De Heimanshof zijn opgestart buiten de heemtuin 
overgenomen. Deze projecten zijn tot boven de 100 ha uitgebreid.  

 
Hoewel de doelstellingen van De Heimanshof en de Stichting M.E.E.R.Groen op 
hoofdlijnen gelijkluidend zijn, is de uitvoering ervan geheel verschillend. De 
werkzaamheden zijn dan ook strikt gescheiden. De Heimanshof opereert vanuit de 
wildeplantentuin en stelt die optimaal beschikbaar aan inwoners van Haarlemmermeer. 
De Stichting M.E.E.R.Groen opereert juist buiten de wildeplantentuin en streeft naar een 
landelijke dekking. 

 
NMCX  
Het NMCX is de grootste gebruiker van de tuin. Deze organisatie biedt jaarlijks een breed 
pakket aan NME/NDE-onderwijs aan basisscholen en VO-scholen. Circa 2300 
basisschoolleerlingen maakten gebruik van onze tuinfaciliteiten. Deze lessen bestaan uit 
voorjaar-, zomer-, herfst -, en winterspeurtochten voor onder-, midden- en bovenbouw 
klassen. Daarnaast zijn er kruidenlessen en kassenlessen. Drie schoolklassen volgden 
een moestuinprogramma gedurende 15 weken op de schooltuintjes. De lessen werden 
begeleid door 700 ouders en leerkrachten. Dit is een sterke daling ten opzichte van 2014, 
veroorzaakt door de beleidsbeslissing van het NMCX om lessen niet meer gratis aan te 
vragen. Deze beslissing is inmiddels teruggedraaid voor het schooljaar 2016/2017. 

 
Lessen HMH Leerlingen Volwassenen 

Voorjaar 2015 1635 408 

Najaar 2015   712 178 

Totaal 2347 586 

 

Schooltuinen HMH   

Voorjaar 2015 77 x 15 bezoeken 135 

Bron:	  NMCX	  

BSO’s  
Er is een groeiende behoefte bij buitenschoolse opvang instellingen om met hun groepen 
activiteiten in de natuur te organiseren. De aandacht voor buitenactiviteiten in de 
heemtuin is ook toegenomen sinds de natuurontdektuin gereed is gekomen. In 2013 
heeft een toenemend aantal BSO-instellingen een of meer keren de weg naar de 
Struintuin en in het verlengde de heemtuin gevonden, bv Happy Kids-groepen uit 
Arnolduspark, Haarlem, Nieuw-Vennep, Babbels van de Michaelschool, BSO-groepen uit 
Haarlem, Hillegom, Heemstede etc. 
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Wijkraad Oost 
De Heimanshof ligt in wijk Oost. Er zijn regelmatig kontakten met de wijkraad om elkaar 
wederzijds te steunen. Zo participeren De Heimanshof en de Jeugdnatuurclub in de 
wijkmarkt van de wijk en steunt de wijkraad de ontwikkelingen rond de Struintuin op De 
Heimanshof en het in beheer nemen van stroken openbaar groen. 

 
Gemeente Haarlemmermeer 
Er zijn veelvuldige contacten met de gemeente op allerlei niveaus. Zo is de gemeente de 
grootste structurele subsidieverstrekker van de heemtuinvereniging, waarmee formele 
aanvragen en rapportage cycli worden onderhouden. Het streven van de vereniging is om 
de toegevoegde waarde van de verkregen gelden zowel ecologisch, maatschappelijk, 
educatief als sociaal een zo hoog mogelijk rendement te geven. Er is zowel op bestuurlijk 
als operationeel niveau met enige regelmaat contact met de polderecoloog. Ook zijn er 
regelmatig contacten met gebiedsmanagers in de gemeente over initiatieven rond 
ecologisch beheer van openbaar groen in hun rayon. 
 
We onderhouden contacten met wethouders en leden van politieke partijen in de 
gemeenteraad gerelateerd aan bv de opening van de Struintuin, city marketingprojecten 
en projecten rond burgerparticipatie en sociale cohesie. 

 
Stichting Meerwaarde 
De contacten met Stichting Meerwaarde als welzijnskoepel nemen elk jaar toe. Al een 
aantal jaren vinden bedrijven De Heimanshof via de vrijwilligerscentrale als werkplek 
voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Via de maatschappelijke stage 
coördinatoren vindt ook een deel van de maatschappelijke stagiaires zijn weg naar onze 
tuin en projecten. Ook vinden mensen die vrijwilligerswerk willen doen via de 
Vrijwilligerscentrale de weg naar onze tuin. Meerwaarde faciliteert ook regelmatig 
bedrijven die op speciale dagen zoals NLdoet, Dag van de aarde of eigen teambuilding-
dagen willen komen werken.  
  
Landschap Noord-Holland 
Via Landschap Noord-Holland werkt De Heimanshof al jaren mee aan de Nationale 
natuurwerkdag; dat laatste jaren gebeurt dit met name in samenwerking met de 
Stichting M.E.E.RGroen. Als werkgroep aangesloten bij Landschap Noord-Holland wordt 
er ook af en toe gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gereedschap te lenen.  
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10. Bestuurssamenstelling 

 
Op 31 december 2015 was het bestuur als volgt samengesteld: 

Cor Mouwen  voorzitter 

Ans Röling  vicevoorzitter 

Vacant  secretaris 

Tonny Elema  penningmeester, ledenadministratie 

Nathalie Heidegger 2e secretaris 

Nol van Burik  Algemeen 

Olga Ruijs  Algemeen 

 

Franke van der Laan is adviseur van het bestuur in zijn functie als beheerder. 

Horst Radema is adviseur van het bestuur. 
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2131 AW Hoofddorp 
Gebouw De Kijkdoos: 023-5629124 
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bestuur@deheimanshof.nl 
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