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Financiën
In 2016 behaalde de Stichting een negatief saldo van € 622 op een
totaal van € 9735 aan kosten.
Het aantal donateurs (336) én het totaal gedoneerde bedrag (€ 9058)
is toegenomen. De donateursactie in 2016 heeft zijn vruchten
afgeworpen.
Ondanks de extra onvoorziene kosten van o.a. veiligheidskleding,
aanpassing website en reparatie van materiaal is dank zij goed
financieel beheer door de penningmeester het negatieve resultaat
zeer beperkt. Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg eind
2016 € 14.820, waardoor de Stichting een solide eigen financiële
buffer heeft voor onvoorziene uitgaven voor projecten in het park. De
kascommissie bestaande uit Joan van Aalst en Ton Rennen heeft de
jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd.
Bestuur en Communicatie
In maart heeft Kees Doets afscheid genomen als bestuurslid. Kees
blijft actief als vrijwilliger en gids voor het park.
Op 1 augustus heeft Ton Rennen na 10 jaar voorzitterschap de
voorzittershamer overgedragen aan Mirjam Steinbuch.
In augustus is Ineke Blijleven toegetreden tot het bestuur als
kandidaat coördinator-beheer van het park.
Het bestuur bestond uit: Mirjam Steinbuch (voorzitter), Paul Brassé
(secretaris), Ton van Alphen (penning-meester), Theo de Ronde
(coördinator-beheer), Hans Schievers (lid), Ineke Blijleven (kandidaat
coördinator-beheer). De vacature voor werkvoorbereider is nog
vacant.
In 2016 zijn 3 bulletins uitgebracht onder redactie van Jan Heijmans
en Paul Brassé en vormgegeven door KM Grafisch Werk, in
samenwerking met diverse gastauteurs. De vernieuwde website biedt
veel informatie en is ook toegankelijk voor mobiele gebruikers.
Daarnaast wordt via facebook en twitter actief gecommuniceerd over
het laatste nieuws met betrekking tot het park en de (gespotte) flora
en fauna.

JAARVERSLAG 2016
Na het jubileumjaar 2015 was de focus in 2016 weer volledig gericht
op het beheer van het park, het realiseren van verbeteringen en
nieuwe voorzieningen in het park.
Beheer van het park
Het beheer van het park omvat vele verschillende taken in alle
seizoenen. Traditiegetrouw is in januari weer begonnen met het wegslepen van takken en snoeihout. Dit jaar was er veel gesnoeid en
gezaagd door de gemeente en werd op 3 zaterdagen en doordeweeks
door vrijwilligers hard gewerkt om het hout af te voeren of te verwerken
in de takkenril.
Tot onze grote verrassing en plezier vonden we bij het vernieuwen van
de slangenbroedhoop 17 lege eierschalen. Dat betekent dat alle
moeite die de afgelopen 7 jaar is gedaan om de ringslang in ons park
te laten broeden is beloond.
Onze vrijwilligers hebben zich ook weer ingezet bij het hooien in juli en
september. Het hooien was dit jaar lastig vanwege de regen en
materiaalpech: de wierser liet het op het moment suprême afweten.
Gelukkig kwam alles nog op tijd in orde. Verder hebben de vrijwilligers
hard gewerkt bij het afhalen van de graanakker en het verwijderen van
blad van de paden in november. Daarnaast waren diverse vrijwilligers
actief met het opruimen van zwerfafval, het schoonhouden van de
sloten en het schoonmaken van de nestkasten. Het onderhoud en
schoonmaken van het paviljoen werd weer zeer voortvarend
uitgevoerd door de paviljoencommissie.
Tijdens werkdagen is de lunchpauze altijd weer gezellig en verbindend
en wordt de gezonde en smakelijke lunch door vrijwilliger(s) verzorgd.
Bij het beheer van het park is ook de samenwerking met Dirk en Romy
van belang, die met hun paard en wagen zorgen voor een zo laag
mogelijke belasting van het park bij het afvoeren van takken en hooi.
Tenslotte is de prettige samenwerking met het wijkteam Oost, van
groot belang om de beheeractiviteiten met elkaar af te stemmen en uit
te voeren.
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Overlast
Wij hebben deelgenomen aan de eerste Magie-bijeenkomst (Milieu
Adviesgroep Groene Infrastructuur en Ecologie) georganiseerd door
stadsecoloog Gitty Korsuize namens de gemeente Utrecht. Hiervoor
waren vertegenwoordigers van alle Utrechtse parken uitgenodigd om
over het thema overlast te spreken. Ton Rennen presenteerde de
resultaten van de studiemiddag die Stichting Bloeyendael in 2015
over dit onderwerp organiseerde. De uitdaging voor bijna alle
Utrechtse parken is het bewaken van de balans tussen natuurbeheer
en recreatie. Als die balans wordt verstoord is sprake van overlast. De
grootste overlast voor de meeste parken zijn loslopende honden en
zwerfvuil.
Deze bijeenkomst heeft ertoe bijgedragen dat we elkaars uitdagingen
en aanpak hebben leren kennen met betrekking tot het bestrijden van
overlast. Zo zijn wij tijdens de open zondagen begonnen met het
aanspreken van bezoekers om hen erop te wijzen dat zij hun hond
dienen aan te lijnen, en waarom.
Beleidsplan 2014-2016
In het kader van het beleidsplan is in de zomer een kanoaanleg- en
overstapplaats gerealiseerd, die vrijwel direct door kanovaarders in
gebruik is genomen. Daarnaast is de oude knuppelbrug in de
heemtuin vervangen door een duurzame vlonderbrug. Met dank aan
het Wijkteam Oost (Dienst Stadswerken) en Wijkbureau Oost van de
gemeente Utrecht die ons hebben gesteund en zich hebben ingezet
om deze projecten te realiseren.
Beleidsplan 2017-2019
Eind 2016 heeft het Bestuur een nieuw beleidsplan opgesteld op
basis waarvan prioriteiten zullen worden gesteld ten aanzien van de
volgende kerntaken:
-Beheer van het park
-Natuurbeleving
-Mensen en Middelen
-Communicatie (PR).
Deze prioriteiten zullen in 2017 verder worden uitgewerkt en op onze
website worden geplaatst.
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De omgeving van Bloeyendael
De belangrijkste buren van het park zijn het studentencomplex de
Sterren en het kantorenpark Rijnsweerd, vertegenwoordigd door SKR
(Stichting Kantorenpark Rijnsweerd). Met beide buren hebben we een
goed contact en houden we elkaar op de hoogte van belangrijke
ontwikkelingen. Wij helpen hen met advies op het gebied van
(verbetering van) groenvoorziening. Wij zijn uitermate verheugd met
de aanleg van park de Sterren, waardoor de studenten hun eigen
recreatiepark hebben gekregen met steun van diverse partijen waaronder de gemeente.
Voorlichting en Educatie
Natuurbeleving is een belangrijk thema voor de Stichting. In 2016 zijn
als vanouds weer een aantal excursies georganiseerd, zowel binnen
als buiten het park. Er is een inspirerend bezoek gebracht aan de
heemtuin in Malden, en in ons park zijn excursies georganiseerd over
eetbare planten en vogels. Tevens werd een workshop gegeven over
het maken van een bijenhotel, en bezocht een groep kinderen van
een kunstklas ons park voor het maken van hun impressies van
Bloeyendael.
Om onze bezoekers van informatie te voorzien over de Stichting en
het park hebben we een informatiebord geplaatst bij de ingang van
het paviljoen. Daarnaast werden de beide vitrinekasten door
vrijwilligers elk seizoen voorzien van nieuwe foto’s en teksten.
Uiteraard waren er ook weer de open zondagen in het voorjaar en in
de zomer. Bij goed weer konden we ons in de belangstelling van veel
veel bezoekers verheugen. We boden hen koffie en thee, en
verzorgden rondleidingen door de heemtuin en het park. Op de eerste
dinsdag van maand stonden tijdens de middagpauze de deuren open
voor de werknemers van de omliggende kantoren, die de gelegenheid
te baat namen om een blik te werpen op het vele moois dat de
doorgaans gesloten heemtuin te bieden heeft.

