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2 Voorwoord 
 

In elk jaarverslag is het een vast onderdeel om terug te kijken naar het vorige jaar door een 

aantal hoogtepunten (‘Highlights’) te benoemen en te behandelen. Meestal wordt dit 

voorwoord door de voorzitter geschreven, maar om het nu eens anders te doen, was het 

idee om dit door het aspirant bestuurslid te laten schrijven. Dat betekent dat ik, David 

Brouwer, het voorwoord mag schrijven over wat mij is opgevallen in 2021. 

Vanwege de strenge ‘lockdown’ maatregelen was het niet mogelijk om als bestuur fysiek bij 

elkaar te komen en betekende dit voor mij een wat tragere start als bestuurslid dan we van 

beide zijden hadden gewenst. Mijn eerste bestuursvergadering vond, vanwege de toen 

geldende regels, dan ook plaats in het bos bij de Meester Posthuma bank. Ondanks de 

aanwezige muggen echt iets om in 2022 te herhalen! 

Kort daarna heeft Tjerk de Labyrint Challenge georganiseerd. Deelnemers konden zich 

hiervoor opgeven als adoptief beheerder van een twaalfde deel van het labyrint. Iedereen 

kreeg een aantal weken de tijd om het labyrint weer in fatsoenlijke staat te brengen. Vooraf 

dacht ik “Wie gaat zich daar nou voor opgeven?” Ik was blij verrast om het enthousiasme van 

iedereen te zien! Zo ook op de afsluitende bijeenkomst met koffie met gebak. Dit was 

meteen mijn eerste kennismaking met de vrijwilligers van Natuurschoon. Vooral leuk omdat 

je dan mensen tegenkomt die je al jaren van gezicht kent in andere hoedanigheden. 

Na deze grote klus, volgenden de kleinere “tussendoor” klussen. Via de ‘Datumprikker’ 

werden alle vrijwilligers uitgenodigd om hun beschikbaarheid door te geven. En zo werd ook 

ik keurig ingedeeld op een klus: Onkruid verwijderen op de Toutenburgsingel. En “Oh ja, er 

moet ook nog wat grind bij gestort worden”. Als ik eraan terugdenk, krijg ik spontaan weer 

spierpijn. Gelukkig maakte het resultaat veel goed! 

Vanaf de zomer begon voor mij het echte bestuurswerk. Het nieuwe contract met de 

camping, het verwerven van grond; dat zijn voor mij de onderwerpen waarom ik mij heb 

aangemeld als bestuurslid. Tot het bestuurswerk hoorde ook de voorbereiding en het houden 

van de speciale ALV’s in het najaar. De bergen werk die Tjerk, Alex, Reina en Fetske 

hiervoor hebben verzet verdienen een grote pluim. Wat een toppers! (En dan hebben ze aan 

mij nog niet zo veel…). Gelukkig heb ik mijn eerste eigen project ook al gekregen, wat in 

2022 zichtbaar zal worden.  

Ik heb er zin in om komend jaar als bestuurslid mee te werken! 

Groet, 

David Brouwer 

 

 

 

 

 

David stelt zich kandidaat voor het bestuur, en zal in de ALV van 2022 als lid van het bestuur 

voorgedragen worden.  
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3 Verslag van het Bestuur 
 

3.1 Van de bestuurstafel 
 

Samenstelling Bestuur 

De samenstelling van het bestuur zag er na de ALV van 27 oktober 2021 als volgt uit: 

• Tjerk Vonck   Voorzitter 

• Alex van der Kloet  Secretaris 

• Fetske Zwaga  Bestuurslid en Penningmeester a.i. 

• Reina Rentema  Bestuurslid 

 

David Brouwer heeft als aspirant bestuurslid een groot deel van het jaar meegedraaid binnen 

het bestuur.  

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur kwam in 2021 12 keer bijeen. Dit gebeurde meestal online, via Teams. Door de 

verschillende perioden met Corona maatregelen konden we slechts enkele keren fysiek bij 

elkaar komen.  

Buiten de bestuursvergaderingen werd er veel tijd besteed aan overleg met de 

Recreatievereniging “de Ommelanden” ten behoeve van het uitwerken van een nieuw 

huurcontract voor de camping, en het uitwerken van een voorstel voor het financieren van 

het nieuwe sanitair op de camping. 

ALV’s 

Er zijn in 2021 twee algemene ledenvergaderingen (ALV’s) gehouden, te weten op 27 

oktober en 3 november. 

Op 27 oktober konden we na een jaar vol Corona maatregelen eindelijk de reguliere ALV 

gehouden worden. Deze vond dit keer plaats in het zaaltje achter het cafetaria “De Schans”.  

Naast de reguliere onderdelen als de bestuursverkiezing en het afsluiten van het boekjaar 

2020, moest er ook een besluit genomen worden over een lening en gift aan 

Recreatievereniging “de Ommelanden” voor het plaatsen van nieuwe sanitair en het 

aangaan van een vernieuwde huurovereenkomst.  

De verschillende voorstellen werden zeer grondig toegelicht en kregen veel steun vanuit de 

vergadering. Omdat voor dergelijke besluiten volgens de statuten echter een minimum aantal 

leden aanwezig moest zijn, was de tweede vergadering op 3 november nodig om de nodige 

besluiten te kunnen nemen. De voorstellen werden unaniem aangenomen. 

Leden/begunstigers 

In 2021 telde onze vereniging 147 leden (143 in 2020) en 66 begunstigers (66 in 2020).  
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3.2 2021 in Vogelvlucht 
 

Camping 

Naast de reguliere zaken rond beheer en onderhoud in het bos ging een belangrijk deel van 

het bestuurswerk in 2021 over de totstandkoming van een nieuw huurcontract voor de 

camping. Op 1 oktober 2022 loopt het huidige huurcontract met recreatievereniging De 

Ommelanden af, en de besturen van beide verenigingen vonden dat een grondige herziening 

nodig was.  

We hebben dus in goed onderling overleg gewerkt aan een nieuw huurcontract. In dit 

huurcontract zijn de verantwoordelijkheden van beide partijen veel beter beschreven. In de 

nieuwe overeenkomst is aan de hand van een “piketregeling” (letterlijk paaltjes, piketjes, om 

het terrein heen) bijvoorbeeld uitgewerkt welke deel van ‘het gehuurde’ de Ommelanden 

recreatief mag gebruiken. Ook zijn verantwoordelijkheden voor het onderhoud veel beter 

vastgelegd. Zo wordt aan de hand van afspraken over ‘voor de meter’ en ‘na de meter’ 

vastgelegd wie welke kosten betaald en waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. 

Verantwoordelijkheden voor voorzieningen die strikt ten dienst staan van het kamperen, 

zoals de zorg voor het sanitair, zijn overgedragen naar vereniging Ommelanden. Omdat met 

deze veranderingen meer verantwoordelijkheden bij de Ommelanden liggen, is de huurprijs 

verlaagd.  

Naast de behoefte aan een nieuw huurcontract speelde ook dat het onderkomen van het 

sanitair op de camping – het oude hertenhok – eigenlijk niet meer zodanig op te knappen is 

dat het weer jaren mee kan. Een grondige renovatie of totale vervanging (b)leek nodig. Het 

bestuur van Natuurschoon is met het bestuur van vereniging De Ommelanden 

overeengekomen om de verantwoordelijkheid voor het plaatsen en onderhouden van een 

nieuwe sanitaire voorziening in zijn geheel bij De Ommelanden neer te leggen.  

Om deze verantwoordelijkheid in te kunnen vullen en een goede start te maken had de 

Recreatievereniging behoorlijke 

financiële ondersteuning nodig. 

Op voorstel van het bestuur 

heeft Natuurschoon daarom een 

bijdrage geleverd in de vorm van 

een schenking van € 9000,- en 

is er een lening van € 5000,- 

verstrekt aan om de nieuwe 

sanitaire voorziening te kunnen 

realiseren.  

In de ledenvergadering van 27 

oktober en 3 november zijn de 

voorstellen van het bestuur door 

de ledenvergadering 

goedgekeurd, en op 12 

november is de nieuwe 

huurovereenkomst getekend. 
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Aankoop en ruil van land 

Op initiatief vanuit provincie Drenthe werden we dit jaar in de gelegenheid gesteld om twee 

percelen weiland, gelegen tussen de Toutenburgsingel en de Maatlanden, te kopen. Het 

gaat hierbij om een oppervlakte van bijna drie hectare voor een bedrag van ongeveer € 

25.000,-.  

 

 
 

Bijzonder onderdeel van deze verwerving is de mogelijkheid om deze percelen onmiddellijk 

in te brengen in een ruil tegen twee percelen grond van Staatsbosbeheer langs de 

Toutenburgsingel. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling! In de 

ledenvergadering van 27 oktober en 3 november zijn de voorstellen van het bestuur door de 

ledenvergadering goedgekeurd, en eind december is de koopovereenkomst getekend. De 

daadwerkelijke overdracht zal in 2022 plaats vinden. 
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Vrijwilligerswerk in Natuurschoon 

Zoals bekend wordt heel veel van 

het noodzakelijke onderhoud in 

Natuurschoon uitgevoerd door onze 

vrijwilligers. Er is weer veel werk 

gedaan aan de paden, lanen en 

sloten, de parkeerplaats en de 

Toutenburgsingel, het vlonderpad 

en de bankjes in het bos.  

Wat sprong er uit dit jaar?  

Het afronden van het werk in het 

‘Verborgen laantje’. Dit bosvak 

tussen de waterlossing en het 

fietspad, bij de afslag naar De Flint, 

is de afgelopen jaren danig 

opgeschoond. De oude eikenrij die 

hier staat is daardoor weer in volle 

glorie zichtbaar en er is ruimte en 

licht gekomen voor veel diverser 

ondergroei in dit gebied. 

Een ander hoogtepunt was de 

Labyrint Challenge. Tien teams zijn 

in juni de uitdaging aangegaan om 

elk een stuk van het labyrint op de 

Natuurschoonweide uit te wieden en 

op te schonen. Er werd werkelijk 

fantastisch werk geleverd! Een 

enorm deel van het labyrint werd 

ontdaan van gras en onkruid. Niet 

alleen lag het labyrint er daardoor 

afgelopen jaar mooier bij dan het er 

in jaren bij gelegen heeft, maar de 

eendracht en gezelligheid die deze 

uitdaging teweeg gebracht heeft onder een grote groep van vrijwilligers is eigenlijk het beste 

resultaat! Het is dan ook niet meer dan logisch dat alle deelnemers aan deze Challenge zijn 

uitgeroepen tot Helden van het Labyrint! Een eretitel voor betoonde moed en 

doorzettingsvermogen die ze in de vorm van een passend certificaat aan de muur kunnen 

hangen! 

Een uitgebreid overzicht van de overige in het bos door de vrijwilligers uitgevoerde 

werkzaamheden staat op de website op https://www.natuurschoon-nietap.nl/vrijwilligers/20-

impressie 

 

Zwerfvuilruimen 

Met het opruimwerk dat de negen zwerfvuilruimers het hele jaar door in het 

Natuurschoonbos doen, heeft onze vereniging -ook dit jaar weer- een prachtig visitekaartje 

afgegeven aan alle bezoekers. Ondanks de vele extra (corona) wandelaars lagen de paden, 

https://www.natuurschoon-nietap.nl/vrijwilligers/20-impressie
https://www.natuurschoon-nietap.nl/vrijwilligers/20-impressie
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lanen en bermen er keurig opgeruimd bij. Dat ook de langdurige afsluiting van het fietspad 

(i.v.m. herstelwerkzaamheden) en het gebrek aan fietsende schooljeugd (door de 

lockdowns), voor minder zwerfvuil zorgden langs het fietspad en het aangrenzende bos 

verrast waarschijnlijk niemand. 

De zwerfvuilruimers worden overigens veelvuldig aangesproken door belangstellende 

bezoekers tijdens hun opruimrondes. Vaak wordt daarbij de waardering uitgesproken voor de 

opruimwerkzaamheden, en het mooie Natuurschoonbos! 

De invoering van statiegeld op kleine drinkflesjes (in juli van dit jaar) is heugelijk nieuws voor 

de natuur en draagt hopelijk bij aan de verdere afname van zwerfafval, helemaal langs het 

fietspad. 

  

Ecologie 

Op 11 juni vond er weer een rondgang plaats samen met onze ecoloog Nico Minnema. Deze 

rondjes zijn tegenwoordig vaste prik en een heel waardevolle bijdrage aan onze kennis van 

het gebied en de ontwikkeling van de natuurwaarden in de weilanden. 

In de weide met de duiventoren kon geconstateerd worden dat de pitrus dominantie hier 

langzaam wat afneemt. Ook dit jaar zijn er weer verschillende stroken gras niet gemaaid 

t.b.v. insecten en overjarige grassen en kruiden. 

De percelen rond de camping liggen er ook goed bij. Deze percelen zijn het meest hersteld 

van de verruiging. Dit geldt ook voor de percelen op de maatlanden. Het achterstallige 

beheer is grotendeels weggewerkt, en er komt weer een oogstbaar product van het land 

welke botanisch meer te bieden heeft, en voor de boer een beter product oplevert.  

 

Incidenten Natuurschoon 

In mei bleek dat er graffiti op de achterkant van de Meester Posthumabank was gespoten. 

Op 18 mei hebben Tjerk en Lex Groenewold met behulp van een hogedrukspuit van de firma 

Dusseldorp, en een goede klodder (biologisch afbreekbaar) schoonmaakmiddel, in een twee 

uur durende schoonmaakactie deze graffiti van de Meester Posthumabank verwijderd.  

Gelukkig zijn er verder weinig incidenten of vernielingen geweest. Er gaat wel eens wat 

kapot maar het meeste is met regulier onderhoud wel te verhelpen. Vervelender is het 

regelmatige storten van grofvuil en tuinafval. Zeker als dat ook nog eens in een sloot is 

gegooid. Gelukkig helpt de gemeente zonder morren bij het opruimen! 

 

Heel Drenthe zoemt 

In 2020 hadden onze vrijwilligers een stukje weiland omgeploegd en daar een 'vals zaaibed' 

gecreëerd. In het najaar van 2020 kon eindelijk een bloemrijk graslandmengsel ingezaaid 

worden. Rond juni 2021 was het resultaat van dit harde werk te zien. Er groeiden en 

bloeiden allerlei soorten voor bloem bezoekende insecten, zoals zweef- en gaasvliegen. 

Onder andere Duizendblad, Barbarakruid, Knoopkruid, Peen, Margriet, Smalle weegbree, 

Avondkoekoeksbloem en Wikke.  
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Op de foto bespreekt ecoloog Nico Minnema het beheer (maaien) met Peter Oosterhof en 

Jakob Dijk die helpen bij het beheer van onze weilandjes.  

 

Natuurwerkdag Natuurschoon 

 

Op 8 november was de landelijke Natuurwerkdag. In Natuurschoon is weer snoeiwerk 

uitgevoerd langs de oude eikenrij bij het fietspad naar De Flint. Alle gesnoeide takken zijn in 

een takkenril verwerkt. Het werk in dit oude laantje nadert langzaam z’n eind! 

 

Natuurschoon 100 jaar 

Op 24 december 2021 bestond de vereniging officieel 100 jaar. Door de 

lockdownmaatregelen was er geen mogelijkheid om hier gezamenlijk bij stil te staan. Hopelijk 

kunnen we hier in 2022 nog op een leuke manier aandacht aan besteden. 

 

 

  



10 

 

4 Jaarrekening 
 

4.1 Balans 2021 
Natuurlijk is over het jaar 2021 weer de balans opgemaakt. Onderstaand een samenvatting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans Vereniging Natuurschoon per 31-12-2021

ACTIVA PASSIVA

Saldo RABO 75.937,63€    

Saldo ING 42.891,76€    

Saldo ABN AMRO 679,22€         

Kas 6,80€            

Doelreserveren RABO 99.789,34€    

Vermogens spaarrek ABN AMRO 99.291,68€    

Vermogen Spaarrekening ING 84.619,55€    

SNS Meersparen 99.804,35€    

SUBTOTAAL 503.020,33€  

Vagevuurselaan 5A (basis OZB) 39.000,00€    

Gereedschap 1.150,00€      Vermogen (excl. land en bos) € 543.170,33

TOTAAL 543.170,33€  TOTAAL € 543.170,33

Nietap, 6 januari 2022

F. Zwaga

(penningmeester)

situatie 1-1-2021 507.122,11€  

situatie 31-12-2021 503.020,33€  

RESULTAAT 2021 4.101,78-€      
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4.2 Kasverklaring kascommissie 
De kascontrolecommissie heeft op 1 maart 2022 de boeken en bescheiden gecontroleerd en 

in orde bevonden. 

 

  



4.3 Resultaat 2021 
Onderstaand een overzicht van het resultaat over 2021. 

 

 

VERENIGING NATUURSCHOON 2021

INKOMSTEN BEGROTING RESULTAAT UITGAVEN BEGROTING RESULTAAT

rente -€            6,54-€          Verzekeringen 1.050,00€     1.066,10€     

subsidies 14.500,00€  14.743,62€  OZB 250,00€        250,20€        

pacht land 2.950,00€    2.950,00€    waterschapsbelasting 450,00€        470,48€        

huur camping 5.600,00€    5.611,88€    lidmaatschappen 350,00€        242,94€        

stiltegebied 100,00€      101,25€      vergaderingen - ALV 400,00€        212,00€        

contributie leden 2.000,00€    2.524,50€    algemene kosten 800,00€        748,27€        

donaties begunstigers 800,00€      970,00€      

subsidie "Heel Noordenveld Zoemt" 200,00€      200,00€      Onderhoud

Camping onderhoud regulier 500,00€        217,20€        

SUBTOTAAL 26.150,00€  27.094,71€  Bosgroep (subsidies, FSC) 1.000,00€     245,13€        

Onderhoud Zoutman (maaien, klepelen) 4.500,00€     4.912,60€     

Onderhoud bos overig en materialen 1.000,00€     1.170,66€     

Advisering beheerplan weilanden 2.000,00€     677,60€        

Boomveiligheidscontrole camping/ snoeien 1.800,00€     2.175,58€     

SUBTOTAAL 14.100,00€    12.388,76€   

Eenmalige projecten

Bankje Teus 6.000,00€     6.031,85€     

Herstel hertenhok 15.000,00€    

TOTAAL 35.100,00€    18.420,61€   

RESULTAAT -8.950,00€     

Subsdie RVO (projecten) 7.489,50€    Bosgroep (projecten) RVO 6.265,38€     

Uit vermogen: Gift en Lening Camping 14.000,00€   

TOTAAL 34.584,21€  RESULTAAT -4.101,78€    

Fetske Zwaga (Penningmeester a.i.)


