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Toelichting 

De staat van baten en lasten: 

 Het jaar wordt afgesloten met een klein tekort. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een paar incidentele uitgaven. 

Kijken we naar het jaarresultaat (hierin zijn verwerkt alle normale posten voor het draaiende houden van de vereniging, 

dan zien we dat dit geen aanleiding geeft tot ongerustheid. 

 

De balans: 

De reserves Wintervoedering , Onderhoud en Gierzwaluwen zijn onveranderd. 

De reserve Natuurgids is als volgt gemuteerd: 

  Drukkosten, en kosten aanbieding Natuurgids:   42138,- 

 

 Reserve op balans 1999   16307 

  Toevoeging sponsorgelden in 2000    4795 

 Netto opbrengst verkoop   18620,- 

    Totaal 39722,- 

       39722,- 

   Verschil    2416,- 

   

Dit bedrag is op de balans terug te vinden als waarde van de nog aanwezige voorraad. Dit betekent dat er nog ongeveer 

70 exemplaren verkocht moeten worden en dat alle verkoop daarna als positief saldo in de staat van baten en lasten zal 

worden opgenomen. De reserve Natuurgids is hiermede van de balans verdwenen. 

De nog aanwezige Flora’s en de overige voorraad voor verkoop is niet op de balans opgenomen. Het is niet te 

voorspellen of en hoeveel er verkocht zal worden. Alle verkoop zal als baten in de desbetreffende exploitatierekening 

opgenomen worden. De overige bezittingen van de vereniging, te weten de inventaris, de bibliotheek, schrijfmachines, 

audiovisueel apparatuur, een binoculair e.d., zijn evenzo p.m. op de balans opgenomen. Dit omdat verkoop niet in de 

bedoeling ligt. 

  

De Begroting 

De begroting  geeft een negatief beeld te zien. Dit komt omdat een ingrijpende onderhoudsbeurt voor het centrum 

noodzakelijk is. Het is nog niet duidelijk wat de kosten hiervoor zullen zijn. Overigens is geen rekening gehouden met 

een eventueel batig saldo uit de verkoop van de Flora. Het tekort zal in eerste instantie ten laste komen van de algemene 

reserve. Vallen de kosten voor het onderhoud te veel tegen, dan kan een beroep worden gedaan op de 

onderhoudsreserve 

 

 

 

Overzicht groepen- en scholenbezoek Jan Verwey Centrum 

2000 
Nel Nooyen 

 

School Plaats Aantal personen  

Bronckhorst  Noordwijk 47 kinderen  groep 4 

Jeugdnatuurwacht Sassenheim 23 kinderen  

Bronckhorst Noordwijk 51 kinderen groep 3 

Verjaardag Noordwijk 10 kinderen  

De Rank Sassenheim 90 kinderen groep 5/6 

Groen College Rijnsburg 152 kinderen brugklas 

De Jutter Noordwijk 72 kinderen groep 5 

Vluchtelingen Noordwijk 10 volwassenen  

Bolwerk Sassenheim 28 kinderen groep 7 

Wakersduin Noordwijk 28 kinderen groep 6 

Prinsenhof Noordwijkerhout 34 kinderen groep 8 

Mossenest Noordwijkerhout 10 kinderen groep 7 
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De Zeevlam Noordwijk 16 kinderen groep 3/4 

Beekbrug Lisse 61 kinderen groep 6/7/8 

De Zeevlam Noordwijk 27 kinderen groep 5/6 

Schapedel  Noordwijk 25 kinderen groep 5 

Witte School Noordwijk 25 kinderen groep 6 

Overplaats Sassenheim 24 kinderen groep 5 

Andreasschool Aerdenhout 27 kinderen groep 8 

Ireneschool Noordwijkerhout 53 kinderen groep 7/8 

De Regenboog Noordwijkerhout 125 kinderen groep 1/2 

Springplank Sassenheim 29 kinderen groep 6 

Verjaardag Noordwijk  6 kinderen  

Groene Delta Oegstgeest 48 kinderen brugklas 

Springplank Oegstgeest 32 kinderen groep 7 

Verjaardag Noordwijk 9 kinderen  

Victorschool Noordwijkerhout 40 kinderen groep 7 

De Eekhoorn Leiden 31 kinderen  

Verjaardag Voorhout 11 kinderen  

    

Totaal 45 groepen 141 begeleiders      1142 kinderen     10 volwassenen 

 

De Jutter uit Noordwijk:  5 excursies naar het Leeuwenhorstbos met als thema Herfst. 

In totaal 99 kleuters.   

 

 

 

Broedvogelinventarisatie in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen in 2000 

 

In 2000 zijn de broedvogelinventarisaties in het 

zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterleiding-

duinen voortgezet. Evenals de jaren 1997 t/m 1999 

zijn de 5 kerngebieden geïnventariseerd volgens de  

BMP-methode van SOVON. 

 

 De 5 geïnventariseerde kerngebieden 

 

1. Gijs Kokkieshoek, 47 ha 

2. Boeveld-West, 28 ha 

3. Wolfsveld-West, 35 ha 

4. Westhoek/Haasvelderbeken, 55 ha 

5. Hoekgatterduin, 50 ha 

 

 

Medewerkers 

 

E. Aartse, W. Baalbergen, A. Gort, B. Heethuis,  

J. Jacobs, W. van Leeuwen, J. Veefkind en S. Vos. 

 

 

Verslag R.Sluys 
 

 

 

1 Gijs Kokkieshoek 
geïnventariseerd door E. Aartse 

 

Terreinomschrijving: 
Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden 

begrensd door de Halfwegseslag, in het oosten 

door het rijwielpad, in het zuiden door de Lange-

velderslag en in het westen door de Houtweg. 

 

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha. 

Waarvan: 

circa 7 ha. Duinberkenbos 

circa 15 ha. duindoorn/vlierstruweel 

circa 5 ha. stuifzand en stuifplekken 

circa 20 ha. open duin met Duinriet, Zandzegge en 

Helm.  

 

Volgens het beheersplan wordt een beperkte 

verstuiving toegelaten. 




