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BELEIDSPLAN 2018-2021 SNW
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 12 februari 2018.
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1. Geschiedenis en terugblik 2017

De aanleg van het Waalbos speelt al zo’n 30 jaar. Staatsbosbeheer is altijd beoogd beheerder
geweest. In de afgelopen jaren is afgesproken dat er beheergelden nodig zijn voor gebieden die
Staatsbosbeheer in beheer neemt. Er zijn door de provincie wel beheergelden ter beschikking
gesteld. Deze gelden zijn alleen toereikend voor een minimaal beheer van het gebied. Bewoners
hebben bij Staatsbosbeheer gelobbyd voor het gebied en hebben aangeboden te helpen bij het
beheer en het promoten van het gebied. Daartoe is de Stichting Natuurbeheer Waalbos opgericht.

Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) is opgericht op 21 januari 2015. De Stichting heeft als doel
middels beheer, recreatie en educatie het Waalbos tot een interessant natuurgebied te maken waar
iedereen in de toekomst graag naar toe zal gaan. De eerste fase van het Waalbos is in 2011
opgeleverd en de tweede fase van het Waalbos is 12 mei 2017 opgeleverd. Staatsbosbeheer is nu
beheerder van het gebied. Staatsbosbeheer heeft echter alleen budget voor het hoogst nodige
beheer. Specifiek beheer om het gebied aantrekkelijker te maken met bloemrijkere graslanden en
vlinderweides zal door de vrijwilligers van SNW worden opgepakt. Ook wil SNW iets laten zien van
de geschiedenis van Rijsoord. Rijsoord was vroeger een vlasdorp. SNW wil daarom een heemtuin
met vlas en akkernatuur maken. Eind 19e eeuw was er een schilderskolonie in Rijsoord gevestigd
die connecties had met de Parijse schilders. In het toekomstige gebouw wil SNW schilderijen die
gemaakt zijn in Rijsoord tentoonstellen en ook schildersworkshops organiseren.
Daarnaast wil SNW natuureducatie geven en educatieve routes in het Waalbos maken.

12 mei 2017 is het Waalbos officieel geopend, waarbij veel aandacht was voor de inzet en
betrokkenheid van onze Stichting.
Een ander hoogtepunt is de oprichting van Stichting Bezoekerscentrum Waalbos in samenwerking
met de “IJsclub Rijsoord e.o.” en  “Stichting De Rijsoordse Molen”. Deze stichting is opgericht voor
de realisatie en het beheer van het gebouw.
Gedurende het jaar zijn er 10 werkdagen georganiseerd in het Waalbos voor de vrijwilligers van
SNW, Rotary en gemeente Ridderkerk. Ook zijn er 12 activiteiten, zoals rondleidingen en
workshops georganiseerd met circa 200 deelnemers.

2. Huidige organisatie

2.1 Algemeen
De statuten van de stichting zijn vastgesteld door Notaris H.C. Schuurmans te Barendrecht op
21 januari 2015. In verband met de aanvraag van de ANBI-status zijn ze op 5 november 2016
herzien.

2.2 Bestuur
Het bestuur van de "Stichting Natuurbeheer Waalbos"  bestaat uit:
Voorzitter Eveline van der Feijst
Secretaris Christa Groshart
Penningmeester Eric van Wolde
Algemeen lid Pieter Brand
Algemeen lid Corina Huijser

2.3 Rooster van aftreding
Jaarlijks zal volgens het onderstaande rooster de betreffende bestuursleden aftreden.
Herbevestiging of stemming vindt plaats tijdens de bestuursvergadering in het voorjaar.

2018 - Christa Groshart + Pieter Brand
2019 - Eveline van der Feijst
2020  - Corina Huijser
2021  - Eric van Wolde
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Hoofdstuk 3 Visie en missie

3.1 Visie
Onze visie is verwoord in onze statutaire doelstelling:
“De stichting heeft tot doel: het behouden en beheren van het Waalbos en omgeving te Rijsoord,
gemeente Ridderkerk, het bevorderen van natuurgerichte recreatie en educatie en voorts al
hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

3.2 Missie
De stichting tracht ons doel onder meer te bereiken door:

a. het verwerven, inrichten en beheren van het Waalbos en haar omgeving;
b. bemoeiingen bij overheid, corporaties en particulieren ter bevordering van haar

doeleinden;
c. het verzorgen van bij haar doel passende voorlichting en educatie;
d. het bijeenbrengen van gelden nodig voor het bereiken van haar doeleinden;
e. alle andere wettige middelen die voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdstuk 4 Ambities

4.1 Ambities 2018 – 2019
In de komende 2 jaar heeft onze organisatie de volgende ambities:

1. Uitdragen van het behoud van natuur en milieu in het Waalbos;
2. Opzetten van een vaste vrijwilligersgroep;
3. Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in het Waalbos en realiseren van extra

vogelkijkschermen, vlindertuin, natuurspeeltuin en een oeverzwaluwwand;
4. Organiseren van educatieve en recreatieve activiteiten ten behoeve van voorlichting en

educatie;
5. Verwerven van gelden voor het gebruik van het bezoekerscentrum.

4.2 Ambities lange termijn
Enkele ambities voor de langere termijn zijn:

1. Opzet van werkgroepen ten behoeve van het bereiken van onze missie;
2. Uitdragen van de Rijsoordse vlascultuur en geschiedenis;
3. Inzet Waalbos als voedselbos en het realiseren van een natuurtuin met kruiden;
4. Organiseren van workshops (bijv. schilderen en ander handwerk) en activiteiten voor

inwoners van Rijsoord e.o.

Hoofdstuk 5 Stappenplan 2018-2019

Om onze doelstelling en ambities voor 2018 en 2019 te bereiken werken we de komende jaren aan
de onderstaande acties.
Bij de realisatie moeten we gebruiken maken van onze sterke punten, namelijk een enorme
betrokkenheid, creativiteit, goede samenwerking zowel onderling als met derden,
belanghebbenden. De komende tijd moeten we wel waken voor overenthousiasme, zodat we niet
veel meer willen dan we kunnen doen en daarnaast werken aan meer duidelijkheid wat onze rol in
het Waalbos is, zowel naar Staatsbosbeheer, andere verenigingen als gebruikers. Tevens werken
we aan een betere taakverdeling binnen de stichting, zodat niet alle taken bij het bestuur liggen.

1. Uitdragen van het behoud van natuur en milieu in het Waalbos.
Actie - Vergroten van de naamsbekendheid van de stichting en het Waalbos
door middel van het verbeterd gebruik van website en facebook, meer publiciteit.

2. Opzetten van een vaste vrijwilligersgroep.
Actie – Uitvoeren vrijwilligersplan.

3. Organiseren van educatieve en recreatieve activiteiten ten behoeve van voorlichting en
educatie.
Actie – opstellen activiteitenkalender; in combinatie met de acties van 1. en evaluaties van
uitgevoerde activiteiten.
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4. Versterken samenwerking met relaties zoals Staatsbosbeheer, gemeenten, plaatselijke
verenigingen, soortgelijke organisaties.
Actie – Afspraken vastleggen wat onze rol is in het Waalbos met Staatbosbeheer.

5. Verkrijgen van voldoende  financiële armslag door het verwerven van donateurs  (400) en
subsidies om alle activiteiten uit te kunnen voeren en een financiële bijdrage aan het
bezoekerscentrum te kunnen geven.
Actie – Opstellen van een plan om de Public Relations (PR) te professionaliseren.

Hoofdstuk 6 Middelen

6.1 Cursussen
In de komende twee jaren zal de nadruk liggen op het regelen van cursussen (via Groene Motor,
Staatsbosbeheer en eigen cursussen) aan de vrijwilligers om het werk in het Waalbos veilig en
goed uit te kunnen voeren, zoals een snoeicursus of veilig werken met gereedschappen.
Tevens zullen meer activiteiten, zoals excursies en workshops georganiseerd worden.

Op de langere termijn kunnen ook cursussen gegeven worden om kennis over te dragen en
mensen in contact te brengen met onderwerpen op het gebied van natuur en milieu. Voor zover
mogelijk doet de stichting dit in samenwerking met andere organisaties, zoals Natuurvereniging
IJsselmonde en IVN.
Voor belangstellenden worden activiteiten georganiseerd. Deze openbare excursies worden bekend
gemaakt via de website, facebook en lokale weekbladen.

6.2 Website en social media
De Stichting heeft een eigen website www.onswaalbos.nl Ook beschikt ze over een facebookpagina.

6.3 Materiaal
De Stichting bezit momenteel enkele gereedschappen. Voor deze gereedschappen regelt het
bestuur het onderhoud en de noodzakelijke keuringen.
In de komende tijd zal beoordeeld moeten worden in hoeverre de Stichting materialen moet
aanschaffen; dit is afhankelijk van het aantal vrijwilligers en het werk dat uitgevoerd gaat worden.
Momenteel is het uitgangspunt dat gereedschap wordt geleend van de organisatie De Groene
Motor, Natuurvereniging IJsselmonde of Staatsbosbeheer (vanaf april 2017).
Het gebruik van het materiaal (inclusief instructies) is nader beschreven in het Arboplan en het
Vrijwilligersplan van de Stichting.

Hoofdstuk 7 Financieel beleid

Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd in overeenstemming met het gestelde in de Statuten
alsmede het Huishoudelijk Reglement.
Het beleid is dat er in principe jaarlijks een sluitende begroting is voor zover het vaste activiteiten
betreft. Daarnaast kunnen investeringen worden gedaan die gericht zijn op het behalen van de
doelen van de Stichting.
Het bestuur stelt jaarlijks een begroting vast voor de inkomsten en uitgaven van het komende jaar
alsmede de eventuele reserveringen.
De begroting en balans zijn een vast onderdeel van het beleidsplan.

In overeenstemming met artikel 3 van de Statuten verkrijgt de stichting haar gelden via donaties,
subsidies en inkomsten van activiteiten en verkopen. De subsidies worden aangevraagd bij
overheidsinstellingen, fondsen of andere bronnen; vaak voor projecten of specifieke aankopen.
De werving van gelden vindt tevens plaats via de beschikbare communicatiemiddelen. In de
komende jaren wordt een PR-plan opgesteld waarin de werving van gelden wordt opgenomen.

Uitgaven worden verrekend op basis van declaraties en op basis van daadwerkelijk gemaakte
kosten (op basis van aangeleverde bonnen en kwitanties).
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en krijgen geen vergoeding anders dan voor
gemaakte kosten, die vooraf geaccordeerd zijn.

Voor 1 maart wordt door twee personen de jaarlijkse controle uitgevoerd op de uitgaven en
administratie van de penningmeester.


