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KORT JAARVERSLAG STICHTING GROENE HART
2016

Het 19e jaar van de Stichting Groene Hart.

Ook in 2016 hebben veel mensen zich ingezet voor het behoud van het Groene Hart, de open
ruimte tussen de vier grote steden van Nederland. Een open gebied met veel kwaliteiten en
mogelijkheden om een goed leven te hebben. 2016 was het jaar waarin de krachten zijn
gebundeld en versterkt.
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A. Van het bestuur.
2016 was het jaar waarin de fusie tussen de Stichting Groene Hart kloppend hart en de Stichting
Groene Hart formeel werd afgerond.
We werkten al enige tijd in het fusiemodel met een algemeen bestuur van 17 leden, waaruit een
dagelijks bestuur van zeven leden is gekozen.
Jan Kooijman en Jan de Groot verrichtten een succesvolle zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Kor
van der Glas, onze secretaris, vond de afronding een mooi moment om zich met andere zaken te gaan
bezighouden. We hebben hem tijdens een vaartocht over de Nieuwkoopse plassen bedankt voor zijn
inzet.
Het algemeen bestuur vergaderde driemaal en sprak vooral over organisatorische en formele zaken ter
zake van de fusie. Het dagelijks bestuur (tevens opvolger van het bestuur van de ‘oude’ stichting)
vergaderde vijf maal in het verslagjaar. Op 9 november 2016 is door het oude bestuur besloten de
statuten te wijzigen. Die wijziging heeft op 24 november 2016 bij de notaris plaatsgevonden.
Belangrijke onderwerpen waren de toekomst van Groene Hart Leven, de Groene Hart winkel, de
nieuwe huisstijl, de uitvoering van onze digitale media en de meerjarenvisie.
We bliezen de Raad van Advies nieuw leven. Manfred van der Heijde zocht een zevental nieuwe leden
aan, die in dit jaar een advies op de positionering van de stichting gaf. Vanuit het dagelijks bestuur
bestonden intensieve contacten met de Raad.
Samen met GHkh organiseerden we met veel succes
1. de Maand van het Groene Hart,
2. de Groene Hart Fair en
3. de Verkiezing van het beste nieuwe Groene Hart-streekproduct.
We waren erg actief rond de Oude Hollandse Waterlinie, met als hoogtepunt de Prinsenmaand. We
voerden een aantal projecten uit (zie onder B hierna)
We hebben twee nummers van Groene Hart Leven uitgebracht met veel nieuws over de
kernkwaliteiten van ons mooie gebied. We communiceerden intensief met donateurs en
geïnteresseerden via de wekelijks verschijnende Groene Flits. Elk maandag ontvingen ruim 5000
abonnees het nieuws uit het Groene Hart.
Het kenmerk van 2016 was een zekere dubbelheid. Aan de ene kant het doorzetten van succesvolle
activiteiten uit eerdere jaren; aan de andere kant veel energie in het nadenken over de toekomst van de
gefuseerde stichtingen. De veranderingen in de omgeving van de stichting gaven daar alle reden toe.

Het dagelijks bestuur met van links naar rechts Theo Vogelzang, Sandra van Winden, Bart
Crouwers, Martine van Eldik, Chris Kalden, Leen van der Sar en Kees van de Rotte.
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B. Projecten 2016
In 2016 zijn onder andere de volgende projecten min of meer afgerond:
1. Zouweboezem, een vergeten slagveld (2015)
Gerealiseerd zijn een aantal borden en picknickplekken langs de buitendijkse Zouweboezem
(gem.Zederik) en de route naar Jaarsveld (gem. Lopik).
2. De Rampjaarroute (2015)
Markering van een aantal fiets- en wandelroutes die aandacht schenken aan de belangrijkste
sites die verwijzen naar het Rampjaar: Post Gouwsluis, Post Altelaat, Fort Wierickerschans,
bekende sluizen en bruggen, de verwoeste of uitgebrande kerken van Zwammerdam en
Bodegraven, enz.
3. Gebiedsdeal Oude Hollandse Waterlinie (OHW I): Krimpenerwaard
Langs de Vlist wordt op diverse punten gewerkt aan bescherming, beleving en benutting van
het cultuurhistorische landschap en de daarin aanwezige relicten.
4. Gebiedsdeal OHW 2: Bodegraven-Reeuwijk (2015)
Het project “Venster op de Waterlinie” wordt – in samenwerking met Agrarische
natuurverenigingen en Staatsbosbeheer - gerealiseerd ter beleving van historisch
verdedigingssysteem met behulp van water.
5. Viering Waterliniejaar 2022
Voorbereidende activiteiten (o.a. festiviteiten database, verhalenbank, educatie)
6. Prinsenmaand 2016
Concerten Prinsenkwartet - theater Een Groene Hart’s droom - straatfestivals
7. Kwaliteitsatlas 2016
Afgelopen jaar is in samenwerking met de Stuurgroep Groene hart de Kwaliteitsatlas Groene
hart ontwikkeld. De toepassing hiervan wordt gemonitord door een klankbordgroep waarin
Stuurgroep, provincies en gemeenten zijn vertegenwoordigd.
8. Licht langs de linie (2016)
Illuminatie panden Schoonhoven en Koeneschans – diverse culturele activiteiten in
Krimpenerwaard
9. Waterlinie for kids (2016)
Lespakket met expo, leskist e.d., films - scholendag basisonderwijs.
C. Financiën
De inkomsten van de Stichting bestonden evenals in voorgaande jaren uit * donaties, * opbrengsten
uit sponsoradvertenties in ons magazine Groene Hart Leven, * projectgebonden subsidies * de
verkoop van door de stichting uitgegeven boeken en publicaties, alsmede * de verkoop van
streekproducten.
Ultimo 2016 bedroeg het aantal donateurs (Vrienden van het Groene Hart) circa 2.200. De minimale
Vriendenbijdrage bleef gehandhaafd op €15, de bedrijfsdonatie op € 45.
Wel is besloten om in 2017 de bijdrage voor de vernieuwde stichting te verhogen naar € 20,00. Mede
gelet op de zich financieel terugtrekkende overheid wordt het voor de stichting moeilijker subsidies te
verkrijgen. De Jaarrekening 2015 met Balans en Verlies- en Winstrekening werd vastgesteld in de
bestuursvergadering van mei 2016, waarbij décharge werd verleend aan de penningmeester voor de
correctheid van de cijfers en aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
Stichting Groene Hart dankt alle subsidiënten en de Vrienden van het Groene Hart voor de verstrekte
subsidies!
Jaarverslag Stichting Groene Hart 2016.

