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HET JAN VERWEIJ-NATUURCENTRUM IN 1987 

Evenals vorige jaren even een blik op de jaarcijfers van het Jan Verweij
Natuurcentrum over 1987. Ter vergelijking tevens ook de jaarcijfers van 
1986. 

Aantal bezoekers 
------------- - - -· 

maand tijdens openingsuren 
vol was- kinderen kinderen 
sen en <....16 jr. <. 4 jr. 

januari - - -

februari - - -

maart 67 106 10 
april 38 105 2 
mei 6 6  150 3 
juni 46 86. 1 
juli 201 109 9 
augustus 173 159 7 
september 130 205 9 
oktober 104 163 6 
november 30 103 2 
december - - -

.Totaal. l-987 - 855 .. . 1186 49 -------- ---------- --------

Totaal 1986 628 717 34 

. --L......-....._�--�--

Groepen/ totaal scholen 

- -

- 80 
183 94 
145 16 
219 60 
133 228 
319 41 
339 92 
344 71 
273 204 
135 121 

- -

. 2090 ;1.007 . 
------- - - ----- -

1379 997 

totaal 
1987 

-

80 
277 
161 
279 
361 
360 
li3l 
415 
477 
256 

-

3097 
--------

2376 

totaal 
1986 

-

79 
398 
207 
102 
261 
186 
290 
188 
268 
252 
145 

. . .  ' - .. 

-------

Het totaal aantal bezoekers over 1987 bedroeg 3097, wat een toename 
betekent t.o.v. 1986 (was 2376) met 721 = 30%. 

Het aantal bezoekers tijdens de openingsuren groeide van 1379 tot 2090, 
een toename van meer dan 50%. Het bezoekersaantal in groepsverband 
(scholen e.d.) is opvallend gelijk gebleven in 1987 t.w. 1007 (in 1986 
997). 

De verhouding tussen bezoekers tijdens de openingsuren en bezoekers in 
groepsverband is nu 68% (was 58%) en 32% (was 38%) . . 

De verdeling van de soorten bezoekers gedurende 1987 is als volgt: 

volwassenen 
kinderen tot 16 jaar 
kinderen tot · 4 jaar 

42% (1986 - 44%) 
56% (1986 - 53%) 

2% (1986 - 3%) 

Het gemiddeld aantal bezoekers per openingsdag bedroeg 17. (1986- 11). 

"hoog« scoorde de maand september met gemiddeld 26 bezoekers. 
"laag11 scoorde de maand november met gemiddeld 10 bezoekers. 

Verdeling bezoekers over openingsdagen in 1987: woensdag 36% 

Verdeling bezoekers over leden/niet-leden 
in 1987 

Financiële informatie 
. 

zaterdag 27� 
zondag. 37% 

leden 20% 
niet-leden 80� 

De financiële informatie is een voorlopige raming (niet alle formulieren 
waren even betrouwbaar ingevuld). De juiste cijfers zullen blijken uit de 
administratie van de penningmeester. 



maand 

januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 

totaal 1987 

Totaal 1986 

Entreegelden 
Verkopen 
Giften 

- 17 -

entree- verkopen giften totaal totaal 
gelden 1987 1986 

- - - - -

- 17 - 17 1!8 
100 304 10 414 388 

51 73 1 125 218 
110 150 10 270 126 
213 208 30 451 357 
327. 198 21 552 259 
360 293 16 669 198 
247 223 22 492 214 
237 216 10 463 285 
139 128 6 213 359 

- - - - 233 

1784 1810 .132 3726 
-------- -1------------------ ------- -------

1298 1245 142 2685 

ca. f 1780, -- (1986 f 1300,--) toename f 480,-- = 37% 
ca. f 1800,-- (1986 f 1250,--) toename f 550, -- = 44% 
ca. f 140, -- (1986 - ! 140,--) gelijk 

Noordwijk, 30 december 1987 
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BRANDING 

1\vee werelden die elkaar ontmoeten: 
het land dat langzaam a[d1111lt n1111r de zee . 

. Ik hoor het water steeds maar groeten: 
soms woest en wild, soms fluisterend-tevree. 

HOLLANDS KUST 

Paul .Paumen 

Ik mis de hoge rots met schuimend·spattend water. 
Hier slechts hetv/oeiend, weerloos-stuivend zand. 
Zoals het vroeger was, zo wordt het ook weer' later. 
De wind, de zee, één zacht-fluwelen hand .. 
De·sinalle.Jage kust wijkt toch niet voor die pÏas. · Daar spoelt wat weg, hier groeit wat 1111n: 
de duinenrij zal morgen zijn, záals hij gister was. 
'Ik schep een S1111ie, t1111ie kust' sprak God vold1111n. 




