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1 Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 (in een nieuw jasje).Terugblikkend vooral het jaar van de 

besluitvorming over de projecten, onze bijdrage in de ontwikkeling van het "Landgoed 

Terheijl". Na de vele discussies binnen bestuur en met de leden in bijeenkomsten en 

excursies in het Natuurschoon hebben de projecten hun vorm gekregen. Op 13 juli is door de 

leden hiermee ingestemd. Na de bevestiging van de gemeente Noordenveld dat subsidie 

verstrekt zal worden is met de voorbereiding gestart. 2018 moet het jaar van de realisatie 

worden. Ook is, na openstelling van SKNL subsidie door de Provincie Drenthe voor ons 

gebied, een aanvraag door ons ingediend. De verwachting is dat in 2018 de aanvraag tot 

omzetting van agrarisch weiland naar natuur gehonoreerd gaat worden. Verder zijn 

onderwerpen en activiteiten, elders in dit verslag genoemd, behandeld en uitgevoerd. Tot 

slot wil ik in het bijzonder onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet op zaterdagmorgen en 

diegenen die elders in de week hun tijd beschikbaar stellen om onderhoud in het 

Natuurschoon te verrichten. Ook dank aan de leden die hebben bijgedragen in de discussie 

rond de projecten. Op naar een uitdagend 2018.  

 

Teus Korevaar 
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2 Verslag van het Bestuur 
 

2.1 Van de bestuurstafel 
 

Samenstelling Bestuur 

De samenstelling van het bestuur zag er als volgt uit: 

• Teus Korevaar - Voorzitter 

• Fetske Zwaga - Penningmeester 

• Alex van der Kloet – Secretaris 

• Mathijs Oudega – Vicevoorzitter 

• Ineke Veenstra - Bestuurslid 

 

Tijdens de ALV van 13 december 2017 is Mathijs Oudega per direct afgetreden ivm 

persoonlijke omstandigheden. Ineke Veenstra heeft aangekondigd af te treden tijdens de 

voorjaarsvergadering in 2018. 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur kwam in 2017 11 keer in vergadering bijeen. De vergaderingen werden 

afwisselend bij de leden thuis gehouden. Het bestuur is maandelijks in vergadering bijeen 

gekomen met uitzondering van de vakantieperiode. Er is 1 extra vergadering belegd in 

november. Deze vergadering stond in het teken van plezier, wijze van vergaderen, taken en 

samenwerking binnen het bestuur.  

ALV’s 

Er zijn in 2017 vier algemene ledenvergaderingen (ALV) gehouden, te weten op 20 april, 5 

juli, 13 juli en 13 december.  

Leden/begunstigers 

In 2017 telt onze vereniging 127 leden (130 in 2016) en 73 begunstigers (75 in 2016). 

Nieuwsbrief 

Er zijn in 2017 twee nieuwsbrieven uitgegaan. Te weten in februari en oktober. 
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2.2 2017 in Vogelvlucht 
 

Camping 

Modernisering sanitair 

Het bestuur van de camping heeft een verzoek ingediend voor een kleine 

renovatie/modernisering van het sanitair gebouwtje (met behoud oude gedeelte) of het 

plaatsen van een sanitair unit. Ze gaan de twee scenario's (incl. kostenraming) uitwerken.  

 

Legionella preventie camping. 

Het waterleidingbedrijf WMD heeft een brief gestuurd i.v.m. controle. Er zijn enkele 

noodzakelijke aanpassingen gedaan ter preventie.  

 

Regulier beheer Natuurschoon 

In verband met de op handen zijnde uitvoer van de projecten is het reguliere 

onderhoud/beheer beperkt gebleven. Snoeien van gevaarlijke takken langs het fietspad en 

paden, schonen van slootjes en duikers en het maaien van bijvoorbeeld de 

Natuurschoonweide en onderhoud labyrint. 

 

Natuurwerkdag Natuurschoon 

Op zaterdag 4 november werd door heel Nederland de grootste en gezelligste 

vrijwilligersactie in het groen georganiseerd. Vrijwilligers geven het landschap dan een 

onderhoudsbeurt. In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe heeft ook onze 

vereniging meegedaan aan de Natuurwerkdag. Er is opslag verwijderd van de oevers van 

het Vagevuur. Door deze bomen en struiken weg te zagen is het ven weer open en heeft de 

wind een grotere invloed die de waterhuishouding en waterkwaliteit zullen verbeteren. 

 

Zagers 

De eigen zagers mogen doorgaan met zagen (in tegenstelling tot Staatsbosbeheer) als ze 

het contract met Natuurschoon hebben ondertekend en de bomen geen gevaar opleveren.  

Anders moet een professional het zaagwerk doen. De standaardovereenkomst is ter 

beoordeling voorgelegd aan een expert (SBB) en is goedgekeurd.  

 

Projectplannen Natuurschoon 

Tijdens de ALV van 13 juli is met overgrote meerderheid ingestemd met de projectplannen. 

De subsidieaanvraag is goedgekeurd door de gemeente Noordenveld. De rest van het jaar 

stond in het teken van verdere voorbereiding van de werkzaamheden en afstemming.  

 

SKNL 

Er is een subsidieaanvraag gedaan voor alle weilandjes met een totaal oppervlak van ca. 9 

ha. (incl. hertenweide). Doel: Landbouwgrond omvormen naar  natuurgrond en de 

waardevermindering (circa 85%) wordt vergoed door de provincie en kunnen we bijschrijven 
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op onze rekening. Onderdeel van de aanvraag is een beheer- en inrichtingsplan voor de 

weilandjes.  

 

Pacht / huurovereenkomsten en overige contracten 

Huurovereenkomst Jacob Dijk 

Nog steeds in afwachting van een nieuw beheerplan is het nieuw aangekochte weiland 

verhuurd aan de heer Jacob Dijk. De nieuwe huurovereenkomst is opnieuw aangegaan voor 

1 jaar, te weten over 2017. 

 

(tijdelijke)Gebruiksovereenkomst Zuidersma 

Het land naast/achter de woning van Smeding is afgelopen jaar in gebruik geweest bij de 

heer Zuidersma voor beweiding met Schotse Hooglanders.  

 

(tijdelijke) Gebruiksovereenkomst Roelof Seggelinck 

Een aantal weilandjes zijn afgelopen jaar door Roelof gemaaid en gehooid. In het weilandje 

met de duiventoren heeft hij een tijdje schapen laten weiden.  

 

Labyrint 

Op 22 december is het labyrint officieel geopend.  
Hierbij is de centrale steen met gedicht onthuld  
door speciale gast Geke Oostinga (zus van wijlen  
bestuurslid Roelof Oostinga). De steen is mede  
gefinancierd met een gift aan Natuurschoon 
uit de nalatenis van Roelof.  
 

 

Incidenten Natuurschoon 

Brandstichting 

Eind februari is er een poging gedaan het hertenhok in brand te steken. De schade is 

gelukkig beperkt tot een deur aan de achterkant van het hok, gezien vanaf het wandelpad 

naar de weide. Een deel van de onderkant van de deur is verkoold. Er is door de vereniging 

aangifte gedaan bij de politie.  

Inbraak 

Begin juni is er ingebroken in het Hertenhok. Hierbij is een flinke hoeveelheid gereedschap 

die wij in bruikleen hebben van het Drents Landschapsbeheer kwijt geraakt. Ook is de 

nodige schade aangericht aan drie verschillende deuren van het Hertenhok. Van de inbraak 

is aangifte gedaan bij de politie.  

Loslopende honden 

Er zijn in september twee schapen van Roelof Seggelinck (weilandje duiventoren) door een 

loslopende hond doodgebeten. Hiervan is door Roelof aangifte gedaan.  
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Verder heeft het bestuur nog enkele meldingen ontvangen van bijtincidenten met loslopende 

honden. Het betreft het doodbijten van kippen van aanwonenden en is er een hardloper in de 

kuiten gebeten.  

 

Activiteiten / excursies IVN Leek-Nietap 

Het IVN heeft ook in 2017 weer diverse activiteiten georganiseerd in het Natuurschoon.  

Op 15 oktober is er een paddenstoelenexcursie geweest.  Op 28 oktober is er ’s avonds in 

het kader van de Nacht van de Nacht weer een wandeling met de Nachtwachter voor de 

jeugd geweest.  

 

Sponsoring Rabobank  

De Rabobank heeft ons in 2017 opnieuw financieel ondersteund. Ditmaal was de bijdrage  

€ 200,00.  

 

2.3 Vooruitblik 2018 
 

We staan in 2018 weer voor een aantal mooie uitdagingen. Een kleine greep hieruit: 

Start van de projecten  

De verwachting is dat zodra het broedseizoen afgelopen is (juli) en het niet te nat is in het 

bos er een aanvang genomen kan worden met de projecten.  

 

Afronding SKNL 

In afwachting van de taxatie en definitieve toekenning (incl. beheer- en inrichtingsplan) zullen 

we de huurovereenkomst met Jacob Dijk met nog een jaar verlengen. Verder zullen we 

onderzoeken in hoeverre we gebruik kunnen maken van de diensten van Roelof Seggelinck. 

Dit met het oog op maaien/hooien en eventueel na weiden met schapen.   

 

Bestuursleden / nieuwe voorzitter gezocht! 

Teus heeft te kennen gegeven zijn functie als voorzitter en bestuurslid na de voorjaars ALV 

van 2019 neer te leggen. Om het voortbestaan van de vereniging te kunnen waarborgen en 

de taken enigszins behapbaar te houden zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe 

voorzitter en twee nieuwe bestuursleden. Een belangrijke missie dus voor 2018 waarbij alle 

hulp welkom is! 

En verder: 

- Een (duurzaam) beheerplan voor alle deelgebieden 

- Betere communicatie /afstemming met achterban (ALV) 

- Instellen van Projectgroepen / klankbordgroep 

- Renovatie sanitair camping 

- Voorbereiding Natuurschoon 100 jaar! 
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3 Jaarrekening 
 

3.1 Balans 2017 
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3.2 Resultaat 2017 
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3.3 Begroting 2018 
 

VERENIGING NATUURSCHOON 2018 
       

         INKOMSTEN BEGROTING 
 

RESULTAAT 
 

UITGAVEN BEGROTING 
 

RESULTAAT 

 
  

    
  

  rente  €      770,00  
   

Verzekeringen   €      900,00  
  subsidies   € 10.100,00  

   
OZB  €      230,00  

  pacht land  €   2.800,00  
   

waterschapsbelasting  €      440,00  
  huur camping  €   5.500,00  

   
lidmaatschappen  €      450,00  

  stiltegebied  €      100,00  
   

vergaderingen - ALV  €      400,00  
  contributie leden  €   1.800,00  

   
algemene kosten  €      750,00  

  donaties begunstigers  €      950,00  
   

Camping  €   1.000,00  
  

         

     

Onderhoud 
   

     

Afrekening beheerovereenkomst 2017 
Bosgroep  €   1.880,00  

  

     
onderhoud Zoutman (maaien, klepelen)  €   4.000,00  

  

     
onderhoud bos overig en materialen  €   1.000,00  

  TOTAAL  € 22.020,00  
       

     
Subsidies 

   

     
Bosgroep SKNL 2e deel  €   3.470,00  

  

         

     

Kleine projecten 
   

     
Camping  verbetering sanitair - stelpost  €   7.500,00  

  

         Fetske Zwaga (Penningmeester) 
        

     
TOTAAL € 22.020,00 

  

 

    

    

 

    RESULTAAT Begroting € 0,00 
   


