
Beleidsplan Stichting Bloeyendael 2019-2021 
    

A Strategie en Externe Contacten Actief 
Regulier 

Actief In-
cidenteel 

Bewaking  Project Frequentie 

       

 1. Strategie      

# Opstellen 3-jarig beleidsplan x    1x/3j 

# Planologische bestemming bewaken en zo mogelijk versterken   x   

# Ontwikkelingen in omgeving volgen en zo nodig proberen bij te sturen   x   

# Handhaving onder aandacht houden, met name in zomerperiodes en buiten kantoortijden  x    

# Entameren of initiatief nemen voor natuurvriendelijke inrichting in nabije omgeving van het park  x    

       

 2. Organisatie      

# Opstellen jaarplan met activiteiten x    1x/j 

# Opstellen jaarverslag x    1x/j 

# Bezetting bestuur en vrijwilligers op peil houden   x   

# Divers schriftelijk materiaal op voorraad en actueel houden   x   

#  Contacten onderhouden met vrijwilligers x    ca 10x/jr 

       

 3. Externe contacten      

# Website bijhouden x    permanen
t 

# Bulletin uitgeven x    3x/j 

# Voorjaarsreceptie organiseren x    1x/j 

# Park onder aandacht brengen van potentiele gebruikers zoals nabij werkenden en wonenden  x    

# Contacten onderhouden met diverse belanghebbenden  x    

 # gemeente Utrecht (eigenaar en medebeheerder): wijkpost Oost/Noordoost, wijkbureau 
Oost/Noordoost, overige gemeentelijke diensten, college van B&W en politieke partijen 

     

 #  buurtgenoten (oa nabijkgelegen kantoren en studentencomplex, volkstuinvereniging ATV, 
Wijkraad Oost) 

     

 # verwante organisaties      

 # pers      



  Actief 
Regulier 

Actief In-
cidenteel 

Bewaking  Project Frequentie 

       

 4. Financiering      

# Opstellen begroting x    1x/j 

# Werving donateurs  x    

# Bijdragen aanvragen bij gemeente en bedrijfsleven voor specifieke activiteiten  x    

       

B Educatie en Participatie      

       

 1. Vrijwilligers      

 Vrijwilligers werven  x    

 Organiseren groenwerkdagen en -avonden x    ca 12x/jr 

 Wintermaaltijd organiseren na laatste groenwerkdag x    1x/j 

 Beschikbaar stellen van brandhout aan vrijwilligers x    1x/j 

       

 2. Bezoekers      

 Heemtuin en paviljoen open stellen op 2e zondagmiddag van maand tijdens groeiseizoen     ca 6x/jr 

 Heemtuin en paviljoen rond lunchtijd open stellen op 1e dinsdag van maand tijdens groeiseizoen      ca 6x/jr 

 Vitrinekasten aanpassen aan jaargetijden     4x/jr 

 Deelname aan landelijke of regionale evenementen (Dag van het Park, Natuurwerkdag etc)  x    

 Organiseren lezingen en excursies x x   ca 3x/jr 

       

 3. Speciale doelgroepen      

 Schoolklassen ontvangen voor educatieve lessen  x   ca 1x/jr 

 Beschikbaar stellen van houtsnippers aan derden x    1x/j 

 Medewerking verlenen aan inventarisaties van flora en fauna  x    

       

C Beheer en Onderhoud      

 


