JAARVERSLAG STICHTING NATUURPARK KRONENKAMP 2019
1.
Voorwoord
Met de afsluiting van het jaar 2019 sluiten we ook de eerste beleidsperiode af, zoals aangegeven in het
‘Projectontwikkelplan 2017-2020’. In dit plan zijn de activiteiten geschetst om het park en gebouwen
eind 2019 gebruiksklaar te hebben. Behalve de groen- en verbouw-/renovatie activiteiten betekende dit
ook de organisatie op poten zetten, samenwerking in Neede organiseren, vrijwilligers werven, alsmede
vergunningen en de financiering voor elkaar krijgen. Dit alles heeft in 2019 z’n beslag gekregen. Een
dankwoord daarvoor is dan ook helemaal op z’n plaats. Op de eerste plaats aan onze collegavrijwilligers, die zich bij regen en hitte, hebben ingezet om, soms bij herhaling, de boel weer schoon te
maken, de bestrating te herstellen etc. Veel dank zijn we verschuldigd aan organisaties (bedrijven,
onderwijs, belangenvertegenwoordiging) uit Neede, voor hun steun en support. De uitvoerende
bedrijven die steeds weer bereid waren om de planning aan te passen en mee te denken of het toch
beter of goedkoper kon. En zeker niet in de laatste plaats de organisaties die financieel en in natura
bijdroegen om het allemaal mogelijk te maken. Een bijzonder woord van dank is op z’n plaats voor
medewerkers van de gemeente Berkelland en het waterschap Rijn en IJssel voor hun inzet. Eind 2019
kunnen we rustig stellen: het is gelukt en we nodigen graag eenieder uit om het te bekijken, te beleven
en misschien mee te gaan doen. Graag tot ziens!
2.
Algemene informatie
Op initiatief van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Oost Achterhoek (IVN) en de
Stichting Vleermuizendorp Neede (St. VDN), beiden vrijwilligersorganisaties, is op 17 februari 2017
Stichting Natuurpark Kronenkamp opgericht. Met als doel de voormalige waterzuivering aan de
Kronenkamp in Neede om te vormen tot een natuurpark met verbindingen naar het omliggende
landschap, waarbij de gebouwen behouden blijven met een nieuwe functie. In het park en de
gebouwen worden aan de hand van de thema’s natuur, zuiver water, vleermuizen, duurzaamheid,
kunst en sociale cultuur allerlei activiteiten ontwikkeld samen met buurtbewoners en iedereen die zich
betrokken voelt bij Natuurpark Kronenkamp.
Stichting Natuurpark Kronenkamp is eveneens een vrijwilligersorganisatie. Op 31 december 2019 zijn 80
vrijwilligers op enigerlei wijze actief voor en in het natuurpark. Door mee te denken over de verdere
ontwikkeling van het park, werkzaamheden op het terrein en aan opstallen, verrichten van
horecadiensten in ontmoetings-/bezoekerscentrum Het Filter en het geven van professionele adviezen.
Daarnaast kan voor advies en support een beroep worden gedaan op de ambassadeurs:
Drs. Joost van Oostrum, burgemeester van de gemeente Berkelland;
Drs. Hein Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel;
Prof. dr. Marcel Karperien, bioloog/onderzoeker en IVN-natuurgids;
Drs. Eric Brinckmann, natuurfilosoof en schrijver, mededirecteur landgoed Het Lankheet.
Het bestuur is op 31-12-2019 op volle sterkte en bestaat uit: voorzitter Ger Borgers, secretaris Maria
Wijgerink, penningmeester Marco Schreurs en de leden Jacqueline Collou, Minette Korterink, Henk
Bolster en Jan Lansink.
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In 2019 hebben eenmaal per maand bestuursvergaderingen plaatsgevonden.

3.

2019 in vogelvlucht

Algemeen:
Het jaar 2019 kenmerkte zich door het afronden van bouw- en infrastructurele werkzaamheden, de
inrichting en het voorbereiden en opstarten van inhoudelijke activiteiten. Onlosmakelijk hiermee
verbonden was de financiële afhandeling met overheden en fondsen die ons financieel ondersteunden.
En de verwerving van aanvullende middelen voor de inhoudelijke activiteiten. Dit heeft veel overleg
gevraagd. In 2019 is financiële ondersteuning toegekend door: Stichting Needs Havezathe Cultuurfonds,
provincie Gelderland Kleine Musea, Functioneel Erfgoed Gelderland, Prins Bernard Cultuurfonds,
gemeentelijke Erfgoedsubsidie Onderhoud en Fonds 1819. In de fase van afronding/vaststelling zijn de
bijdragen van: Europa ‘Leader Achterhoek’, provincie Gelderland ‘Steengoed benutten’, Oranje fonds,
VSB fonds, St. Doen, SBNL Natuurfonds en OVM Verzekeringen
Stages en educatie:
Met twee stagiaires is invulling gegeven aan de stageovereenkomst met praktijkschool MaxX in Neede
Een zevental studenten van Hoge School Saxion Enschede hebben in het kader van het programma
‘Smart Solutions’ een digitaal concept ontwikkeld, inclusief prototype, voor toepassing van multimedia.
Kinderen (groep 7) van 8 basisscholen uit Neede e.o. hebben meegedaan aan het educatieproject over
waterzuivering.
Gebouwen:
Het voormalig laboratorium is verbouwd tot tuinwerkplaats en als zodanig in gebruik genomen.
Op 11 oktober is de ontmoetings-/educatieruimte Het Filter officieel geopend.
De voorgistingstank is leeg gepompt en geschikt gemaakt als winterverblijf voor vleermuizen.
Een begin is gemaakt met de plannen voor een 360 graden theater in de nagistingstank.
De garage is opgeknapt en in gebruik voor de opslag van gereedschap.
Het museumconcept is in ontwikkeling. Voorgestaan wordt de werking van de waterzuivering, zoals
deze tot 2002 in het park heeft plaatsgevonden, visueel te maken en hieraan informatie te koppelen
over klimaatadaptatie (wateroverlast en droogte).
Samen met de Historische Kring, de VVV, de Gemeenschapsraad en de Ondernemersvereniging is
gewerkt aan de Canon van Neede. Te zijner tijd is de Canon, op panelen, te zien in Het Filter.
De vleermuizenexpositie van St. Vleermuizendorp Neede is te bezichtigen in Het Filter.
Park:
Het park is opgeschoond. De wandelpaden zijn goed begaanbaar. Er is de nodige verlichting
aangebracht. Het straatwerk is opnieuw gelegd. De ondergrond voor de fietsenstalling is verhard. Bij de
ingang is een informatiebord geplaatst. Het pad over de heuvel is van een omheining voorzien.
Op verschillende plekken zijn planten en struiken geplaatst. De doorgangen naar het naast- en
achtergelegen Hofmaatpark worden in 2020 gerealiseerd.
Informatie/PR:
Omroep Gelderland heeft aandacht besteed aan het programma Reizen in de Tijd. Hierbij maken
leerlingen op interactieve manier kennis met erfgoed. Wat Kronenkamp betreft leren zij over
waterzuivering en maken zelf een waterzuivering in het klein. Leerlingen van basisscholen in Berkelland
hebben hieraan deelgenomen.
In allerlei media is aandacht besteed aan de officiële opening die op 11 oktober heeft plaatsgevonden.
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Bijzondere activiteiten:
In maart is een programma gepresenteerd over de toekomstige activiteiten in Natuurpark Kronenkamp
aan Needse belangstellenden.
Op zaterdag en zondag 14 en 15 september is deelgenomen aan de Open Monumentendagen.
Gelijktijdig daarmee is Open Huis gehouden en hebben circa 2000 bezoekers kennisgemaakt met
Natuurpark Kronenkamp.
Op 11 oktober is Natuurpark Kronenkamp officieel geopend door burgemeester Van Oostrum, dijkgraaf
Pieper en gedeputeerde Kerris. Kinderen van OBS De Hofmaat onthulden het door hen gemaakte
mozaïek op de affakkelinstallatie en alle genodigden hebben bloembollen gepland.
Openingstijden:
Vanaf 11 oktober is Het Filter, de ontmoetings-/educatieruimte geopend op maandag-, woensdag- en
donderdagmorgen. Daarnaast kan Het Filter worden gehuurd voor vergaderingen, workshops,
informatiebijeenkomsten etc. Deze activiteiten dienen wel een relatie te hebben met natuur,
duurzaamheid, ecologie, waterzuivering of erfgoed.
4.

Vooruitblik 2020

In 2020 wil het bestuur van Natuurpark Kronenkamp het volgende bereiken:
- De verbindingen naar de omgeving realiseren en het 1 ha. grote weiland invullen;
- Het Filter, de ontmoetings-/educatiecentrum meer promoten;
- activiteiten ontwikkelen in het ontmoetings-/educatiecentrum;
- benodigde middelen verwerven, zowel financieel als in natura;
- het museumconcept verder ontwikkelen;
- invulling geven aan de stageovereenkomst met praktijkschool MaxX;
- werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt realiseren;
- ontwikkeling van multimedia als instrument voor marketing, recreatie en educatie.
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Stichting Natuurpark Kronenkamp
973025

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

€

31-12-2019
€

€

31-12-2018
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

-

24

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

5.138

-

197.117

331.617
202.255

331.617

12.381

74.259

214.636

405.900

blz. 1
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€

31-12-2019
€

€

31-12-2018
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Onverdeeld resultaat

150.384

403.032

-2.841

726

-

278
147.543

404.036

4.033

-

62.600

-

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud

Langlopende schulden
Overige schulden

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

259

-

Overige schulden

201

1.864
460

1.864

214.636

405.900

blz. 2

Stichting Natuurpark Kronenkamp
973025

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
realisatie
2019
Baten

realisatie
2018

€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Sponsorbijdragen
Giften en baten uit fondsenwerving
Overige baten

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutowinst

2.703
-669
2.034

Overige bedrijfsopbrengsten
Brutomarge

1.155

€

€

€

73.873

477.002

7.000

2.051

37.700

132.619

123
118.696

611.672
674

3.189

674

121.885

612.346

Lasten
Huisvestingskosten

6.718

648

Exploitatie- en machinekosten

2.708

-

Verkoopkosten

1.797

268

Kantoorkosten

1.384

344

Algemene kosten

1.312

1.923

Kosten burendag
Totaal van som der kosten

128

14.047

3.183

Totaal van bedrijfsresultaat

107.838

609.163

Financiële baten en lasten
Totaal van netto resultaat

-459
107.379

-189
608.974

5.000
15.000
8.630
37.243
25.000
14.850
5.500
-3.567
-277
107.379

495.400
29.206
16.278
13.616
46.802
7.394
278
608.974

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve bijdrage gemeente Berkelland
Bestemmingsreserve filter
Bestemmingsreserve speeltoestellen
Bestemmingsreserve tuinwerkplaats
Bestemmingsreserve vleermuiswinterverblijf
Bestemmingsreserve behouden bestaand erfgoed
Bestemmingsreserve herinrichting nagistingstank
Bestemmingsreserve berging
Bestemmingsreserve kleine musea
Bestemmingsreserve Canon Neede
Bestemmingsreserve buitenverlichting
Overige reserve
Onverdeeld resultaat
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