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KORT JAARVERSLAG STICHTING GROENE HART 

2017 

 

 

 

Het 20e jaar van de Stichting Groene Hart.  

 

Ook in 2017 hebben we ons ingezet voor het behoud van het Groene Hart, die belangrijke 

groene ruimte in het westen van Nederland. Een open gebied met veel kwaliteiten en 

mogelijkheden om een goed leven te hebben. 2017 was het jaar waarin we onze positie 

hebben herijkt en perspectieven voor de toekomst hebben geschetst. 
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A. Van het bestuur. 

Voor de Stichting Groene Hart was 2017 een bijzonder jaar: we vierden ons 20-jarig bestaan. Op een 

jubileumbijeenkomst in maart op het net geopende vakantiepark Landal Reeuwijkse Plassen stond 

innovatie door Groene Hart-bedrijven centraal. Door het jaar heen hebben we aan het lustrum op 

bescheiden manier aandacht aan besteed. Zo stond het mooie Prinsenmaandconcert in St. Jan in 

Gouda in dat teken. 

Tegelijkertijd was 2017 een jaar van herijking en heroriëntatie. We hebben veel aandacht besteed 

aan het maken van een beleidsplan voor de periode 2017-2020. Daarin zijn de meerjarige thema’s 

vastgelegd en de manier waarop we daaraan invulling willen geven. Voor 2018 is het eerste daarvan 

afgeleide activiteitenplan opgesteld. 

Deze heroriëntatie op de activiteiten van SGH leidde er tevens toe dat we verschillende activiteiten 

hebben afgerond. We hebben een streep gezet onder de inspanningen om tot een Groene Hart 

Atelier te komen; het Atelier zou een plek moeten zijn waar ondernemers nieuwe streekproducten 

ontwikkelen met de mogelijkheid om die ter plekke in het restaurant te nuttigen. We moesten 

vaststellen dat ondernemers dat bij voorkeur in hun eigen omgeving doen. 

Tot onze spijt hebben we, op basis van een kosten-batenanalyse ook besloten om te stoppen met 

Groene Hart Leven, ons donateursmagazine Het laatste nummer is verschenen in het voorjaar.  De 

redactie verdient waardering voor hun inspanningen, die hebben geleid tot een reeks van 

aantrekkelijke nummers. We zullen onze donateurs voortaan op de hoogte houden via speciale 

digitale nieuwsbrieven, waarvan de eerste in november is verschenen. 

Dat gebeurt naast de algemene nieuwsvoorziening via www.groenehart.info, Facebook, Twitter en in 

het bijzonder de vrijwel wekelijks verschijnende Groene Flits. 

We worden in onze media-uitingen ondersteund door Groene Hart Media, waarmee we een contract 

hebben gesloten. 

Het Algemeen Bestuur kwam tweemaal bijeen en besteedde naast de huishoudelijke zaken veel 

aandacht aan beleidsplan en activiteitenplan. Bij de tweede bijeenkomst waren ook leden van onze 

actieve Raad van Advies aanwezig; hun advies over de relatie tussen het Groene Hart en de 

omliggende stedenring en de rol van SGH daarin was een hoofdonderwerp. 

Het Dagelijks Bestuur vergaderde zes keer, waarbij veel van de agendaonderwerpen werden 

voorbereid door enkele DB-leden. Het leidde tot intensieve contacten, ook buiten de vergaderingen. 

Belangrijke onderwerpen waren  Beleidsplan 2017-2020, het activiteitenplan 2018, overdracht van 

de activiteiten rond de Oude Hollandse Waterlinie aan de Stichting OHW, beëindiging deelname 

Groene Hart Atelier,  Perspectief Groene Hart van de Stuurgroep en onze reactie daarop, 

ontwikkelingen rond onze winkel in Woerden, financiën en de evenementen “Vier de Lente” in het 

Groene  Hart , de Groene hart Fair en de verkiezing van het streekproduct Groene Hart. 

Rond de Oude Hollandse Waterlinie heeft SGH in toenemende mate activiteiten georganiseerd 

gedurende een reeks van jaren. De jaarlijkse Prinsenmaand vormde ook dit jaar het hoogtepunt 

daarvan. De plannen om in 2022 het 350-jarig bestaan van de Oude Waterlinie groots te vieren, 

namen steeds vastere vormen aan; in het bijzonder projectdirecteur Bernt Feis en onze vrijwilligers 

hebben daar veel tijd en energie in gestoken. Daarbij paste het zeer goed dat de Stuurgroep Oude 

Hollandse Waterlinie zich wilde omvormen tot de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. We hebben 

daaraan van harte meegewerkt omdat het draagvlak met name bij de vestingsteden en 

waterschappen wordt versterkt. Eind van 2017 was de nieuwe stichting een feit; men gaat aan de 

slag met de nog doorlopende projecten en het programmateam van vrijwilligers dat bij SGH actief 

was rond OWL, zal het bestuur van de Stichting OWL ondersteunen. De ontvlechting heeft de nodige 

http://www.groenehart.info/
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energie gekost omdat de OWL-projecten een substantieel deel van onze activiteiten uitmaakten. SGH 

heeft dit project opgestart en tot bloei gebracht. We zijn ervan overtuigd dat de aandacht voor de 

OWL in de nieuwe setting verder kan worden vergroot. 

SGH maakte al een aantal jaren gebruik van een ontmoetingsruimte in het NS-station in Woerden. 

Prorail heeft een andere gebruiker gevonden dus per 1 oktober zijn we verhuisd naar de 

Houttuinstraat. Daar delen we ruimte met de Stichting OWL en Houtzager Advies. 

We organiseerden in het voorjaar de manifestatie ‘Vier de lente in het Groene Hart’, het logische 

vervolg op de Maand van het Groene Hart. Tal van activiteiten werden in één verband door gerichte 

inzet van social media en free publicity. 

In het najaar vond de tiende uitvoering van de verkiezing van het beste nieuwe streekproduct van 

het Groene Hart plaats. De verkiezing trok erg veel aandacht in de media en trok weer een groter 

aantal producenten met nieuwe producten. Met een ‘Kampioenenkaart’ met de locaties van 

genomineerden en prijswinners van de afgelopen tien jaren ondersteunden we de vindbaarheid van 

de producten die zo goed de waarden van het Groene Hart onderstrepen. Bij beide activiteiten was 

de ondersteuning en uitvoering door de Praktijk voor Plattelandsontwikkeling een bepalende factor. 

De Groene Hart Fair vond in augustus plaats bij Geertje’s Hoeve bij Haarzuilens. De familie Kooijman 

van de Stichting Groene Hart Streekproducten organiseerden met ons het evenement, dat vele 

bezoekers trok. 

In het voorjaar hebben we een succesvolle bijeenkomst in Gouda belegd rond het thema 

landschappelijke identiteit van het Groene Hart. In het midden van het jaar volgde een geslaagde 

bustoer langs enkele bedrijven met als onderwerp energietransitie en innovatie. En in november 

organiseerden we met anderen een Stiltesymposium in het Provinciehuis van Noord-Holland; 

verschillende sprekers gaven de vele aanwezigen een rijk beeld van de betekenis van stilte en rust 

waar we in het Groene Hart zo prat op gaan. 

Bij elk van deze activiteiten waren onze vrijwilligers waaronder die van ons Kwaliteitsteam, nauw 

betrokken. 

Onze samenwerking met de Groene Hart Academie, een initiatief van Hogeschool InHolland, kreeg 

onder meer gestalte in de bijdrage aan een symposium in Nieuwkoop over de impact van de nieuwe 

Omgevingswet. 

Tijdens de traditionele Kerstborrel in het Brediushonk in Woerden hebben we afscheid genomen van 

Bernt Feis;als initatiefnemer in 1997, bestuurder, directeur en project-directeur onlosmakelijk 

verbonden geweest met SGH. We hebben hem, samen met vele anderen, bedankt voor al zijn 

inspanningen. Zonder zijn inzet zou de Stichting veel minder invloedrijk zijn geweest. 

Tot slot past een welgemeend dankwoord aan onze donateurs, sponsors en partners. Zonder hun 

(financiële) steun zou de Stichting, het bestuur en alle vrijwilligers niets kunnen.  

 

Het bestuur van de Stichting Groene Hart 

Woerden, voorjaar 2018 
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B. Projecten 2017 

In 2017 zijn onder andere de volgende projecten afgerond: 

1. Aanbrengen struinpad in de uiterwaarden bij Nieuwpoort en de aanlichting van de 

inundatie ingang onder het oude gemeentehuis van Nieuwpoort. 

2. Onderzoek naar het behoud van het culturele erfgoed aan het begin van de Zouweboezem 

in Sluis (Sluis, poort tot de Zouweboezem” (gemeente Zederik). Het betreft de “Lange 

Jammer, het dijkbewakingshuis en het voormalig stoomgemaal. 

3. De Meije bruggen; het project om de Meije beter bevaarbaar te maken voor sloepen door  

meer aanlegplaatsen en betere bediening van de bruggen. 

 

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!  

 

 

 

 

 

 

 

Financiële cijfers 
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Doordat de oprichting van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie zijn een aantal projecten die met 

de Oude Hollandse Waterlinie te maken hadden overgegaan naar de nieuwe stichting. Dat heeft 

gezorgd voor een incidentele meevaller. 

BATEN EN LASTEN

31-12-2017 31-12-2016

BATEN € €

Giften en Donaties 40.272          25.197        

ProjectGelden 210.373       277.530      

Inkomsten uit Winkel 67.226          105.896      

Opbrengst Groene Hart Leven 6.702            10.635        

Incidentele baten 48.319          

Financiële Baten -                126              

372.892       419.384      

LASTEN

Bureaukosten 25.075          35.533        

Kosten fusie en ontvlechting 10.465          -               

ProjectKosten 196.768       256.702      

Kosten Winkel 77.519          107.856      

Bijeenkomsten en Evenementen 4.162            -               

Kosten Groene Hart Leven en 

overige communicatiekosten 40.446          29.078        

Financiële lasten 52                  

354.487       429.169      

RESULTAAT 18.405          -9.785         


