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Bestuur en financiën
In 2017 behaalde de Stichting een negatief saldo van € 151 op een
totaal van € 8.140 aan kosten.
Het aantal donateurs (317) én het totaal gedoneerde bedrag (€ 7907)
is afgenomen t.o.v. 2016, maar niet t.o.v. 2015.
Ondanks de extra kosten van o.a. vrijwilligersdag, afscheidsreceptie
en bijscholing is dankzij goed financieel beheer door de penningmeester het negatieve resultaat zeer beperkt. Het eigen vermogen
van de Stichting bedroeg eind 2017 € 15.050, waardoor de Stichting
een solide eigen financiële buffer heeft voor onvoorziene uitgaven
voor projecten en als reservering voor vervanging van apparatuur
voor het park. De kascommissie bestaande uit Jan Hartog en Ton
Rennen heeft de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd.
Bestuur en Communicatie
Per 1 augustus is Theo de Ronde als bestuurslid en als coördinator
beheer afgetreden en heeft Ineke Blijleven zijn taken en verantwoordelijkheden volledig overgenomen. Het afscheid van Theo hebben wij
met vele genodigden gevierd. Wethouder Paulus Janssen bedankte
Theo in zijn speech namens de Gemeente Utrecht voor de wijze
waarop hij voor het behoud van groen heeft gestreden en de samenwerking met de gemeente heeft gezocht voor duurzaam beheer.
Het bestuur bestond uit: Mirjam Steinbuch(voorzitter), Paul Brassé
(secretaris), Ton van Alphen (penningmeester), Ineke Blijleven
(coördinator-beheer), Hans Schievers (lid). De vacature voor
werkvoorbereider en ondersteuner PR zijn nog vacant.
In 2017 zijn 3 bulletins uitgebracht onder redactie van Jan Heijmans
en Paul Brassé en vormgegeven door KM Grafisch Werk in
samenwerking met diverse gastauteurs. De website biedt veel
informatie en wordt goed bijgehouden met actueel nieuws. Daarnaast
wordt via facebook en twitter actief gecommuniceerd over het laatste
nieuws met betrekking tot het park en de (gespotte) flora en fauna.
Op onze website staat onder Nieuws een jaaroverzicht 2017, een
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JAARVERSLAG 2017
2017 stond in het teken van de succesvolle overdracht van taken van
de coördinator beheer Theo de Ronde naar Ineke Blijleven. Daarnaast
was een belangrijke focus van het bestuur het organiseren van nieuwe
initiatieven voor het park, voor bezoekers en vrijwilligers, en een duurzaam beheer en gebruik van 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. Op 2 zaterdagen is door vrijwilligers hard
gewerkt om het snoeihout af te voeren of te verwerken in de takkenril.
Bij het vernieuwen van de slangenbroedhoop in april vonden wij 53
lege eikapsels. Met deze zelfs grotere opbrengst dan vorig jaar hopen
we dat de trend zich voortzet, en dat de ringslangen Bloeyendael als
vaste broedplek kiezen.
Onze vrijwilligers hebben zich ook weer ingezet bij de grootste taak
van het jaar: het hooien. Door het natte weer kwam het maaien en
wiersen in gedrang, en was het op sommige dagen erg zwaar om het
natte hooi af te voeren. Verder hebben de vrijwilligers hard gewerkt bij
het afhalen van de graanakker in augustus 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. In oktober hebben we een nieuwe activiteit op de
jaaragenda geïntroduceerd: het snoeien van takken, bramen en
bomen, en het vrijmaken van de paden. Deze activiteit hebben we
toegevoegd omdat er achterstand is ontstaan in het snoeiwerk en we

hierdoor extra ondersteuning aan de gemeente kunnen bieden. De
belangstelling en opkomst voor deze werkdag waren erg hoog.
Tijdens de werkdagen zijn de pauzes een belangrijk moment, niet
alleen om uit te rusten, maar ook om met elkaar bij te praten en lekker
te eten. Ook de gezonde en smakelijke lunch wordt door vrijwilligers
verzorgd. Bij het beheer van het park is 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 vermeld ik de prettige samenwerking met het wijkteam
Oost.
Tijdens de feestelijke opening van de nieuwe vlonderbrug in de heemtuin heeft Erik Verheul, de vertrekkende wijkopzichter, het lint officieel
doorgeknipt en hebben wij kennis gemaakt met zijn opvolger René
van Heeren, met wie wij hopen de beheeractiviteiten ook in de komende jaren in goede samenwerking met elkaar te blijven verrichten.
Beleidsplan
Het Bestuur heeft een nieuw beleidsplan opgesteld op basis waarvan
prioriteiten worden gesteld ten aanzien van de volgende kerntaken:
-Beheer van het park
-Natuurbeleving
-Mensen en Middelen
-Communicatie (PR)
Deze prioriteiten staan ook op de website en worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Het bestuur heeft zich laten inspireren door een bezoek van ecoloog
Ger Londo, die nieuwe inzichten deelde over inrichting, diversiteit en
beheer van het park. Het bestuur heeft het besluit genomen over het
plaatsen van hondenaan-de-lijn bordjes in 2018 om de overlast van
loslopende honden beter het hoofd te kunnen bieden. Het aanspreken
van hondenbezitters door vrijwilligers wordt daarmee beter ondersteund.
Het aantal actieve vrijwilligers is bijzonder hoog (90) en nieuwe vrijwilligers blijven zich aanmelden.
Het bestuur heeft eind 2017 een survey naar vrijwilligers gestuurd om
hun mening te peilen en op basis daarvan het vrijwilligersbeleid
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Overlast
Behalve door hondeneigenaren die hun honden los laten lopen, wordt
overlast veroorzaakt door mensen die illegaal in het park kamperen,
vuurwerk afsteken, buiten de paden treden, bloemen/kruiden/takken
plukken en rommel achterlaten. Dit leidt tot vernieling van de flora
en/of afschrikken of zelf verjagen van de fauna. Ondanks verzoek
voor extra inzet van de bevoegde opsporingsambtenaren (BOA’s)
heeft dat tot nu toe niet tot verbetering geleid. Het politie-optreden bij
een illegale kampeerder was wel succesvol. Het bestrijden en
voorkomen van overlast blijft ook in 2018 een belangrijk
aandachtspunt, waarin we hopelijk samen met de gemeente
effectieve maatregelen kunnen nemen.
Voorlichting en Educatie
Natuurbeleving is een belangrijk thema voor de Stichting, en staat
voor de gastvrijheid voor bezoekers en tegelijkertijd voor voorkoming
van schade aan het park. In 2017 hebben we weer een mooi pallet
aan excursies aan onze vrijwilligers en donateurs aangeboden, zowel
binnen als buiten het park. De vrijwilligersdag stond in het teken van
een bezoek aan natuurgebied de Moerputten. In ons park zijn
excursies georganiseerd over waterfauna, mossen en vleermuizen. In
co-productie met IVN de Bilt is de gids Bomen en struiken in Park
Bloeyendael uitgebracht, die op open dagen in het paviljoen
verkrijgbaar is.
Het nieuwe informatiebord bij de ingang van het paviljoen wordt door
vele bezoekers geraadpleegd, net als beide vitrinekasten, die elk
seizoen door vrijwilligers worden 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
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
in ruime aantallen de gelegenheid te baat namen om een blik te
werpen op het vele moois dat de doorgaans gesloten heemtuin te
bieden heeft.

