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Bestuursverslag 2019
Algemeen
Het Lopikerwaarden Streekfonds bestaat 8 jaar. In 2019 is de visie verschoven van
“projecten” naar “vernieuwende ideeën” en “bewustwording”. Deze ideeën hebben impact
hebben op de hele streek en worden getoetst bij de Waarden. Een voorbeeld is Natuurlijk
Sturen, hierover is in het najaar van 2018 een eerste presentatie op de Waardenmiddag
gegeven en in 2019 is de achtergrond stevig neergezet. In 2020 wil het Streekfonds dit
project goed uitwerken en in een inspiratieboek met voorbeelden presenteren.
Voor het uitwerken van ideeën is tijd nodig. Het moet weerstand krijgen in de streek,
aangepast worden en dan met doorzettingsvermogen een paar jaar verteld en bediscussieerd
worden. Na die periode wordt het gemeengoed of verdwijnt voor onbepaalde tijd. Zo zien
we nog steeds mooie streekeigen landhekken verschijnen. Bewust Lopikerwaard noemen we
dat en dat kost tijd.

Bestuur en organisatie
Het bestuur bestaat eind 2019 uit zes leden: Marius Rutges (voorzitter), Paul Ruiter
(penningmeester), Floré Mulder, Anne-Marie Eykelboom, Ron Haanschoten en een nieuw
bestuurslid Harry Bijl (vanaf eind 2019). René Straver is in het najaar afgetreden. Het is
bestuur is in 2019 vijf keer bijeengekomen.
Coördinator en secretaris is Polderprof Klaas-Hemke van Meekeren. Door persoonlijke
omstandigheden kon hij in het najaar niet volop aan het werk. Ivor van Harten en Taco
Jansonius zijn bijgesprongen als projectmedewerkers om de taken te verdelen en het project
Natuurlijk Sturen vorm te geven.
Waldien Burger en Steven Roeleveld regelen de communicatie. Tanja van Ieperen van Legit
Forum verzorgt een accurate financiële administratie.

Waarden
Eind 2019 zijn er 29 Waarden: 24 betalende Waarden, 5 die bijdragen in tijd, creativiteit of
materialen en 1 jaarlijkse schenker.
Nieuwe Waarden:
• Van Kooten Advocaten
• Anton de Bruijn
• Harry Bijl
Blijvende Waarden:
• 23 Waarden financieel: Van Kooten Advocaten, Anton De Bruijn, Dumaco, 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,
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Brand Hoveniers, TeBi, Leon Snoek, Ad Spruit, Spaapen, BLR Bimon, Van den IJssel, PGH
Autogroep (van Jaarsveld) en Arco Architecten
• Provincie Utrecht is Waard vanuit een subsidie uit 2017 (voor 3 jaar)
• Jaarlijkse schenking: K.A. de Groot doet een jaarlijkse schenking
• Waarden in tijd: Netraam Woordwerk, Poldergast, Reset Media, Joop Wijman en Harry Bijl
Gestopt per 31 december 2019: PGH Autogroep van Jaarsveld en Provincie Utrecht
Waardendag: in oktober is de Waardenmiddag georganiseerd bij TeBi. Een prima middag met
een presentatie over Natuurlijk Sturen met daarna een excursie en hapje en drankje in de
Oude Steenoven IJsseloord. Ongeveer dertig aanwezigen, waaronder twee bestuurders van
de gemeenten.

Communicatie
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief voor Streekfans is dit jaar vier maal verschenen, net als in 2018. Dit jaar zijn
er 308 adressen die de nieuwsbrief ontvangen tegenover 316 in 2018. Waldien
Burger(Netraam WoordWerk) en Steven Roeleveld (Reset Media) zorgen ervoor dat het goede
woorden bevat en een mooie vormgeving krijgt.
Facebook
Steven Roeleveld (Reset Media) plaatst actief berichten op Facebook zodat meer mensen
ons nieuws kunnen lezen en ontvangen.
Meepraten met Utrechtse Waarden Platform
Marius Rutges en René Straver spraken met burgemeesters uit de Lopikerwaard tijdens het
Platform Utrechtse Waarden. Het platform investeert in de door het Streekfonds
aangedragen projecten (Streekherder, 50 Dingen Boek en Natuurlijk Sturen).
Exposure in de pers
Het Streekfonds is regelmatig te zien in de regionale media: Zenderstreek, AD en IJsselbode.
Het 50 Dingen boek, de opening van het perceel voor de streekherder in IJsselstein en het
Natuurlijk Sturen kregen vooral veel aandacht. Jaarlijks plaatst het Streekfonds een
advertentie en artikel in de Recreatiekrant.
Presentaties:
Natuurlijk Sturen Benschop - November
Producten:
De nieuwe folder: geef de streek een glimlach.
Herdruk 50 Dingen boek: 2500 stuks (3 jaar uitdelen op de basisscholen in de streek).
Natuurlijk Sturen Benedeneind Benschop.
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Realisatie projecten
Natuurlijk Sturen
Dit jaar is een inspiratieboek met informatie voorbereid dat in 2020 zal verschijnen. Samen
met de werkgroep Veilig Benedeneind is de gemeente Lopik uitgedaagd om een nieuwe
manier van verkeersinrichting te proberen. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak
gemaakt. Het Streekfonds kan dit in 2020 verder uitwerken.
Park Montfoort
Het Streekfonds heeft dit jaar twee ontmoetingen gehad met betrokken omwonenden en
organisaties. Het voorstel voor de natuurspeelplaats Montfoort is klaar en besproken met de
gemeente Montfoort en Hartjes op de fiets. De gemeente Montfoort legt het hele plan extern
neer. Wel faciliteren, maar niet financieren of regelen. Op naar realisatie betekent dit alle
procedures en financiering regelen, zodat het project gerealiseerd kan worden. Nog een weg
te gaan.
50 Dingen
Het 50-Dingen boek is dit jaar voor de derde keer uitgedeeld op 36 scholen in de
Lopikerwaard. Ongeveer 700 boeken zijn verspreid. De burgemeesters van Lopik,
Oudewater, IJsselstein en Montfoort hebben ieder een school bezocht samen met Steven
Roeleveld (Reset Media). Steven heeft in vrijwel elke klas een kort verhaal gehouden en
merkte dat veel leerkrachten al weten ‘dat het boekje komt’ en zelf met liefde een
programma met de kinderen draaien.
Linschoten Natuurlijk
Met de werkgroep Natuurlijk Linschoten is een meerjarenplan opgesteld om de biodiversiteit
in en rondom het dorp te verbeteren. Het doel is om op lange termijn impact te hebben op
bloemrijkheid en insectenrijkdom en zo de leefomgeving te verbeteren. De werkgroep kan
dat prima zelf en de inzet door het Streekfonds kan worden afgebouwd.
Streekherder
Het Lopikerwaarden Streekfonds heeft inhoudelijk, procedureel en financieel geregeld dat
een nieuw perceel met hekwerk bij het Oostpunt IJsselstein - de entree van de Lopikerwaard
vanaf die kant - geplaatst is. Met een streekeigen toegangshek.
Project Stiekem
Langs de Noordzijdse Kade van Benschop is met het Montfoorts Kunstenaars Collectief
landschapskunst gemaakt. Stiekeme wezens, prachtig gemaakt door het MKC en verstopt
langs de kade. Het is zo stiekem mogelijk gehouden, want welke verrassing is groter dan dat
je iets tegenkomt zonder dat je weet dat er iets is. Het project heeft uitgedaagd om in de
winter van 2020-21 een grotere uitdaging te plaatsen op deze schitterende plek in het hart
van de Lopikerwaard.
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Rotondes - Insectenkweekplaats
De Rotondes hadden een heftig jaar door de droogte. Een aantal waren geweldig kruidenen insectenrijk. Twee andere rotondes hadden een reset nodig. De rotonde in Lopik is
daarom opnieuw ingezaaid nadat de toplaag zanderiger is gemaakt. Mensen moeten nog
steeds wennen aan dat het gras niet strak gemaaid is. Er zijn toen borden geplaatst; Insecten
Kweekplaats.
In IJsselstein ontstond een relletje/krantendiscussie over het wel of niet laten staan van
bloemen en uitgebloeide vegetatie voor bijen, vlinders en andere insecten. Met de gemeente
IJsselstein hebben we daarom afgesproken dat we de Insecten Kweekplaats uit gaan leggen
in 2020.

Spelt
Het Streekfonds heeft de molen de Valk een kleine schenking gedaan om de laatste
Speltvoorraad weg te werken.
Tiendweg Willeskop
Tientallen knotbomen zijn weer geknot en de boeren hebben daarvoor een vergoeding
ontvangen vanuit een ‘Vergoeding Tiendweg’ dat het Streekfonds beheert voor de
gemeenten.
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Financiële toelichting
In totaal € 1297 (2018: 2795) is overgemaakt voor sponsoring van projecten. De Weidevogel
Wellness en Natuurlijk Linschoten krijgen bijdragen van particulieren. De projectgelden
worden uitgekeerd en besteed aan deze projecten. Via de website is 8 x als Streekfan geld
overgemaakt voor een project.
De bijdragen van de Waarden zijn in 2019 gestegen in vergelijking tot 2018:

- Waarden: € 33.125 (2018: € 27.500)

- Projectbijdragen (subsidies of fondsbijdragen): € 21.409 (2018: € 16.840)
De meeste uitgaven zijn project(management) kosten. Deze kosten zijn voor de
investeringen, het beheersen en coördineren van alle projecten voor het Streekfonds.
Overige kosten zijn voor drukwerk, vergaderkosten en media uitingen.
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BALANS
Activa

Passiva

2019

2018

Liquide middelen

€ 41.192,00

Beheer Tiendweg

€

8.673,00- €

€ 34.089,00

50 Dingen boek

€

5.962,00

€

Vorderingen

€

1.250,00

€

Totaal

€ 39.731,00

8.913,00-

2019

2018

Schulden leveranciers

€

862,00

€

2.332,00

Eigen vermogen

€

38.869,00

€

27.344,00

Totaal

€

39.731,00

€

29.676,00

4.500,00

€ 29.676,00
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WINST-EN-VERLIESREKENING
Inkomsten
2019

2018

Rente bijdragen

€

-

€

99,00

Overige bijdragen

€

-

€

11.322,00

Waarden

€

33.125,00

€

27.500,00

Opbrengst boeken

€

23,00

€

Projectbijdragen

€

21.409,00

€

Inkomsten totaal

€ 54.557,00

5.518,00
€ 44.439,00

Uitgaven
2019

2018

Projectmanagement

€

16.185,00

€

24.451,00

Projectkosten

€

17.687,00

€

15.363,00

Kantoor/drukwerkkosten €

5.787,00

€

12.658,00

Bankkosten

€

171,00

€

173,00

Algemene kosten

€

3.202,00

€

2.552,00

Uitgaven totaal

€

43.032,00

€ 55.197,00

€ 11.525,00

-€ 10.758,00

Resultaat
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