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Bestuursverslag 2018
Algemeen
Dit is het zevende jaar in het bestaan van het Lopikerwaarden Streekfonds. Het Streekfonds
ziet verschillende ontwikkelingen in de maatschappij goed en vroeg: plastic in de natuur,
weidevogels verwennen, bloeiende bermen (rotondes), natuurlijk sturen en kinderen laten
bewegen in de natuur. Het Streekfonds loopt voor op de trend en creëert een mindset. Bij
projecten wordt getoond dat het “een initiatief van het Lopikerwaarden Streekfonds” is.

Bestuur en organisatie
Het bestuur bestaat eind 2018 uit zes leden: Marius Rutges (voorzitter), René Straver
(penningmeester), Floré Mulder, Anne-Marie Eykelboom, Ron Haanschoten en Paul Ruiter.
De laatste drie genoemden zijn begin dit jaar aangesteld als nieuwe bestuurders. Frans ter
Maten is na de zomer afgetreden. Het bestuur is in 2018 zes keer bijeengekomen.
Het bestuur zet zich in om projecten te ontwikkelen. De coördinator en secretaris is
Polderprof Klaas-Hemke van Meekeren. Waldien Burger en Steven Roeleveld doen de
communicatie, beiden als Waard en deels betaald. Ivor van Harten ontwerpt als waard
plannen voor ons. Tanja van Ieperen van Legit Forum zorgt voor de financiële administratie.

Waarden
Eind 2018 zijn er 28 Waarden: 21 volledig betalende Waarden, 5 die bijdragen in tijd,
creativiteit of materialen en 2 doen half-half:
Nieuwe Waarden:
• Arjan Eijkelenboom (doet de rotondes)
• Vanaf 2019: Van Kooten Advocaten.
• In gesprek: GPI en Anton de Bruijn, Harry Bijl.
Blijvende Waarden:
• Waarden financieel: Dumaco (ipv Elmar Metaal), Terberg, Lefema, Van den Pol, Kiremko,
Jan Snel Groep, Verhart Groen, Gert Kraan, Frank de Goey (Ruinemans), Geke Ekelschot
(Gouden Leeuw), Dionisius Bouw, Rietveld Interieurbouw, Brand Hoveniers en TeBi, Leon
Snoek, Spaapen, BLR Bimon, Van den IJssel, PGH Autogroep (van Jaarsveld), Arco
Architecten en Ad Spruijt
• Waarden in tijd: Netraam Woordwerk, Poldergast, Ton Hendrickx, Reset Media en Joop
Wijman
• Provincie Utrecht is volwaardig lid.
Schenking: K.A. de Groot doet jaarlijks een schenking.
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Beëindigd: Van den Engel Management; ADFYS heeft het Waardschap omgezet in een
bestuurlijke functie. Ton Hendrickx - de Heruitvinder - heeft het Waardschap eind 2018
beëindigd omdat hij een functie heeft aanvaard bij een mooi bedrijf in de regio.
Waardendag: in oktober is de Waardenmiddag georganiseerd op het Landgoed Linschoten.
Een prima middag met een presentatie van The Greenhouse - circulair bouwen en horeca.
Ongeveer dertig aanwezigen waaronder drie bestuurders van de gemeenten.

Communicatie
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief voor Streekfans is dit jaar vier keer verschenen tegenover vijf keer in 2017.
Er zijn 316 adressen die de nieuwsbrief ontvangen. Waldien en Steven zorgen ervoor dat het
goede woorden en een mooie vormgeving krijgt. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief
nemen langzaam toe.
Facebook
Steven zorgt ervoor dat vanaf het voorjaar vaker berichten op Facebook geplaatst worden
over actieve projecten. Het bezoek van de website neemt - in combinatie met de nieuwsbrief
- langzaam toe. Alle berichten verwijzen naar de website, dus geïnteresseerden klikken
door.
Meepraten met Utrechtse Waarden Platform
Marius Rutges en René Straver praten als bestuurders bij gelegenheid mee met het Platform
Utrechtse Waarden over projecten. Deze inspirerende bijeenkomsten hebben dit jaar
financiële bijdragen voor projecten opgeleverd. De Utrechtse Waarden investeert 50% van
haar projecten in door ons aangedragen projecten (Streekherder, 50 Dingen Boek, Natuurlijk
Sturen).
Exposure in de pers
Het Streekfonds komt vaak in het regionale nieuws: Zenderstreek, AD, IJsselbode, soms in
het Kontakt. Zichtbare projecten scoren goed: de natuurspeelplaats en het natuurlijk sturen.
RTV Utrecht maakte een item hierover. Op Midland FM Oudewater was het Streekfonds
geregeld te gast en jaarlijks wordt er een advertentie en verhaal geplaatst in de
Recreatiekrant Beleef Oudewater.
Presentaties:
Duurzaam Montfoort - februari
Lentemarkt Montfoort - april
Natuurlijk Sturen Benschop - november
Producten:
Het Natuurspeelplaatsen Lopikerwaard boekje bij alle raadsleden in spe (voor de
verkiezingen).
Het boekje om Waarden te werven is vernieuwd en uitgedeeld onder de titel “geef de streek
een glimlach”.
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Realisatie projecten
50 Dingen
Het 50-Dingen boek is dit jaar voor de tweede keer uitgedeeld op 36 scholen in de
Lopikerwaard en ook op enkele scholen in Schoonhoven. Ongeveer 1000 boeken zijn
verspreid. De opening op de Mariaschool in Oudewater met 30 kinderen en de burgemeester
was een mooie kick-off.
Natuurspelen Lopikerwaard
Met verschillende groepen en plaatsen is contact gelegd; in Montfoort is begonnen met het
uitwerken van een natuurspeelplaats. Linschoten en IJsselstein staan op de lijst en de
wethouder van Oudewater is geïnteresseerd.
Park Montfoort
In Montfoort zijn twee avonden georganiseerd samen met “Hartjes op de Fiets”. De eerste
avond riep veel creativiteit op. Realiteit is dat er veel voorschriften zijn waaraan voldaan
moet worden. Er heeft zich iemand gemeld - die hier veel kennis van heeft – het Streekfonds
hiermee te willen helpen.
Bloembermen Linschoten
Met de werkgroep Natuurlijk Linschoten zijn de bloembermen langs de MA Reinaldaweg
geïnventariseerd, om het resultaat te meten. Het was een matige uitslag, een paar plekken
met ratelaar. Vervolgens heeft de provincie de hele weg aangepakt en hebben ze - met
informatie en wat druk van ons - laat dit najaar opnieuw ingezaaid.
Streekherder
De streekherder heeft de startup lening terugbetaald. Het jaar was een tegenvaller. Altijd
een enorme groei aan het begin van het seizoen, dan kunnen de dieren het niet aan eten.
Later was het erg droog en niets te eten. Huug is vanaf de zomer ziek geweest, zijn leerling
heeft deels kunnen waarnemen.
Weidevogel Wellness
De Weidevogel Wellness heeft uitstekend gepresteerd. De provincie Utrecht heeft het gebied
onderzocht en vastgesteld dat het één van de betere weidevogelgebieden is in de verre
omgeving. Er is door streekfans € 1.100,00 (vorig jaar € 2.450,00) gedoneerd aan dit doel.
Lopik Bloeit
Het gesprek met Both Boerenzorg, Eetcafé de Manebrug, Plus van Velzen en gemeente Lopik
heeft geleid tot een project en aanvraag voor middelen bij Provincie, Rabobank en
gemeente. De provincie heeft in juni € 7.000,00 gedoneerd om dit project mogelijk te
maken. Het Streekfonds heeft als aanjager haar verantwoording genomen het project te
realiseren. Half mei was bijna alles geplant. De Bruijn - aannemer uit Lopik - heeft meer
dan € 500,00 gesponsord in werk en materialen. Op 14 juni 2018 is het project geopend door
voorzitter Marius Rutges en wethouder Spelt van de gemeente Lopik. Het project wordt goed
ontvangen door bezoekers en omwonenden en is de enige groene, rustige plek, die het plein
met het agrarisch lint verbindt.
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Natuurlijk Sturen
In Oudewater praat het Streekfonds mee over de kwaliteit van het buitengebied en
vervoersconcepten. Daarbij wordt gezocht naar innovatieve manieren om verkeer anders te
leiden. Het Streekfonds heeft het project “Natuurlijk Sturen” benoemd. Het project is
gestart in de zomer en in december zijn er fondsen toegezegd voor het maken van een
professioneel inspiratieboek voor de Lopikerwaard. Het doel hiervan: bewoners en
overheden opnieuw laten kijken naar hun leefomgeving en verkeer.

Klompenfabriek
Begin 2018 is de oude klompenfabriek van Heeswijk - in matige staat - aangeboden vanuit
Kamerik. Deze heeft eerst bij Platra in Utrecht gestaan en staat sinds december 2018 aan
de Waardse Dijk in Montfoort.
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Rotondes
De Rotondes doen het erg goed, in het verslagjaar bloeiden ze in het voor- en najaar. Een
voorbeeld voor de omgeving hoe je omgaat met insecten en bermbeheer. Misschien niet zo
strak als sommigen het willen, maar wel heel biodivers. Verhart heeft de laatste jaren stevig
gemaaid en afgevoerd, i.e. een rustige bodem en verschraling gemaakt. Hovenier
Eijkelenboom uit Lopikerkapel kan hiermee een uitgekiender beheer gaan doen en dat lijkt
goed te werken. De bevolking moet wennen aan het nieuwe maaien, soms niet maaien en
soms deels, waardoor er iets te (be)leven blijft voor bijen, vlinders en andere insecten.

Spelt
Het Streekfonds heeft duizend euro als vordering uitstaan. Dit bedrag kan niet voldaan
worden wegens verlies. Het bedrag wordt als sponsorgeld afgeboekt ten gunste van de molen
Montfoort.
Clubhuis van Liesvelt
Dit is gekoppeld aan project uitbreiding Benschop - als cultuurhistorische trekker. Dit wordt
met belangstelling gevolgd.
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Financiële toelichting
Via de website is 40 keer door Streekfans gedoneerd voor een project. In totaal
€ 2.795,00 (2017: € 2.580,00). De Weidevogel Wellness en de Boerderijklas actie van de
Howiblo school tellen de meeste fans. Deze projectgelden zijn en worden uitgekeerd en
besteed aan de projecten.
De inkomsten van waarden en van de streekrekening zijn in 2018 vergelijkbaar met het
vorige jaar:

- Waarden: € 27.500,00 (2017: € 28.000,00)
- Rabo Streekrekening: € 0,00 (2017: € 2.438), deze is beëindigd.
De meeste uitgaven in 2018 zijn personele kosten, drukwerk en projectkosten zoals de
rotondes, Lopik Bloeit, waar bijdragen tegenover staan. De afvalzakken van de
zwerfvuilambassadeurs hebben wij eenmalig gesponsord.
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BALANS

Activa

Passiva

2018
Liquide middelen

€ 34.089,00

Beheer Tiendweg

€

50 Dingen boek

€

Vorderingen

€

Totaal

€ 29.676,00

2017
€ 49.342,00

8.913,00- € 10.299,004.500,00

€
€

2018

2017

Schulden leveranciers

€

2.332,00

€

2.816,00

Eigen vermogen

€

27.344,00

€

38.102,00

Totaal

€

29.676,00

€

40.918,00

1.875,00

€ 40.918,00
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WINST-EN-VERLIESREKENING
Inkomsten
Rente bijdragen
Overige bijdragen
Waarden
Opbrengst boeken
Projectbijdragen

€
€
€
€
€

99,00
11.322,00
27.500,00
5.518,00

Inkomsten totaal

€ 44.439,00

Uitgaven
Personeelskosten

€

24.451,00

Projectkosten

€

15.363,00

Kantoor/drukwerkkosten
€

12.658,00

Bankkosten

€

173,00

Algemene kosten

€

2.552,00

Uitgaven totaal
Resultaat

€ 55.197,00
-€ 10.758,00
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