Jaarverslag 2019
Het 22 e jaar van de Stichting Groene Hart.
Ook in 2019 hebben we ons ingezet voor het behoud van het Groene Hart; die belangrijke groene
ruimte in het westen van ons land centraal gelegen in de Randstad. Een open gebied met veel
kwaliteiten om er goed te kunnen wonen en werken en ook van betekenis als ‘binnentuin’ van die
Randstad. Het jaar waarin we ons vanuit onze nieuwe visie en inzet op belangenbehartiging voor en
meningsvorming over ontwikkelingen in het Groene Hart zijn gaan presenteren.

Bestuur en organisatie
2019 was het eerste jaar waarin we als vrijwilligersorganisatie zonder vaste professionele
ondersteuning aan de slag hebben gewerkt. Bij enkele specifieke activiteiten zoals de verkiezing van
het streekproduct Groene Hart 2019 en voorbereiding van het overleg met ondernemers, hebben we
incidentele hulp ingeroepen. Dat is ons goed bevallen en heeft ons met ons beperkte budget gesteund
in zuinig omgaan met de beperkte middelen.
We hebben dit jaar één project afgerond. Dat betrof “Wandelen en fietsen langs erfgoed in de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden”; de afronding betekende ook beëindiging van een langdurige
samenwerking met onze zeer gewaardeerde projectleider mevrouw Joke Kramer.
Het bestuur in nieuwe samenstelling bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) van 13 leden en daaruit
een Dagelijkse Bestuur (DB) van 7 leden. Ons bestuur heeft zich beraden over de rollen van het AB
en DB. Gelet op de beperkte vergaderfrequentie en de wens om toch sturing te geven aan onze
organisatie kiezen we ervoor bij de samenstelling van het AB ons vooral te richten op herkomst,
betrokkenheid en enthousiasme van toekomstige leden van het AB. Voor activiteiten die specifieke
kennis vereisen of verbondenheid met een onderwerp of regio willen we met deskundigen-panels
gaan werken.
Voorts was onze Raad van Advies door de overstap van enkele leden naar het AB toe aan personele
vernieuwing. De keuze voor een grotere rol van het AB en het werken met deskundigen-panels heeft
ons doen besluiten de Raad van Advies op te heffen, onder dankzegging aan de leden die zich
hebben ingespannen voor het behoud van het Groene Hart.
Kortom, een keuze voor het in korte tijd met een kleine groep van deskundigen uitdiepen van
onderwerpen en op het resultaat daarvan onze vervolgactiviteiten baseren.
Voor 2020 moet dat leiden tot een netwerkbijeenkomst, Groene Hart Beraad nieuwe stijl, een
themabijeenkomst en expertmeetings voor specifieke onderwerpen.
Het afscheid aan het eind van het jaar tijdens onze kerstborrel van 3 leden van het AB, mevrouw Joke
Eek, de heren Ron Gast en Rienk Schaafsma, betekent ruimte voor nieuwe leden van ons AB. Daar
gaan we mee aan de slag. Het afscheid van één van de leden van het 1 e uur van de Stichting Groene
Hart, Ron Gast, is “betreurd” maar zijn wens om na zoveel jaar te stoppen met zijn werk in DB, AB en
Kwaliteitsteam is begrijpelijk en gehonoreerd.
Onze donateurs vormen de steunpilaar voor ons werk. Het aantal donateurs, nu bijna 1400, loopt
gestaag terug en daarmee natuurlijk ook de bijdrage die zij aan onze jaarlijkse exploitatie leveren.
Onze ambities verwoord in ons activiteiten programma 2019 2020 vragen meer middelen en dat heeft
er in 2019 toe geleid dat aan de Stuurgroep Groene Hart een verzoek is gedaan om een aantal van
onze activiteiten financieel te ondersteunen.
Activiteiten 2019.
In dit jaar waren er verkiezingen voor de besturen van de 3 provincies en 7 waterschappen in het
Groene Hart. We hebben de verkiezingen voor Provinciale Staten en Algemene besturen van
Waterschappen benut om in een kort statement in 5 punten aandacht voor het Groene Hart te vragen.
Dit met als doel in de coalitie akkoorden en het daarop gebaseerde uitvoeringprogramma het Groene
Hart als waardevol landschap te ontwikkelen.
Onze rol als ook belangenbehartiger voor de ondernemers in het Groene Hart hebben we dit jaar
ingevuld door op basis van een enquête en daaraan volgend een bijeenkomst met een aantal
ondernemers de vraag te beantwoorden of en hoe we gericht iets kunnen doen wat ondernemers
wensen. Collectief bleek daar aan geen behoefte zodat dit jaar de op ondernemers gerichte
activiteiten beperkt zijn tot informatie over voor ondernemers relevante onderwerpen in onze 2

wekelijkse nieuwsbrief en aan het eind van het jaar het organiseren van een verkiezing streekproduct
2019organiseerd. Mooi resultaat was dat het lamsvlees uit de schaapskooi Ottoland van ons
voormalig AB-lid van Huug Hagoort als streekproduct is gekozen.
Onze rol is procedures bij overheidsplannen in het Groene Hart hebben we veranderd. Waar vroeger
actief in procedures werd meegedaan zijn we nu zeer selectief in als SGH meedoen in zienswijzen en
bezwaar en beroepsprocedures. Wel staan we individuen en groepen bij in die procedures door het
geven van argumenten, onderbouwing van meningen en strategische adviezen in procedures. De
acties in de gemeente Woerden van belangengroepen tegen de groeigedachten vanuit raad en B&W
zijn daarvan een goede illustratie. Een ander voorbeeld is een reactie naar de U 10 en U 16 die in het
Groene Hart de woningbouwopgaven van de stad Utrecht wilden helpen invullen.
De producten die op basis van de omgevingswet door de verschillende overheidsinstanties moeten
worden gemaakt, nationale-, provinciale- en gemeentelijke omgevingsvisies waarin het ruimtelijk
beleid wordt vastgelegd, vroegen onze aandacht. Het meenemen van het Groene Hart als gebied
waarin bij de noodzakelijke ontwikkelingen, rekening houdend met de kernkwaliteiten van het gebied
in ruimtelijk beleid wordt ingevuld, is daarbij ons aandachtspunt. Voorbeeld van noodzakelijk beleid
vinden wij zonnecollectoren op bebouwing en niet op landbouwgrond of in natuur- of
recreatiegebieden.
Die zorg vormde ook de reden waarom inzet is gepleegd om te voorkomen dat in het kader van het
MIRT een oeververbinding met de Krimpenerwaard tot stand zou komen, waarvoor
gemeentebestuurders in de Krimpenerwaard ook verstedelijking van de Waard wilde inzetten.
Ons kwaliteitsteam heeft ons daarbij gevraagd en ongevraagd vanuit de daar aanwezige deskundigen
en energie op een gewaardeerde wijze bijgestaan.
Daarnaast hebben we onze netwerken benaderd om onze ideeën over de opzet van
themabijeenkomsten expertmeetings en het uit te brengen blad te toetsen.
De Groene Flits, onze on-line Nieuwsbrief, verschijnt om de 14 dagen en wordt goede gelezen en
blijkens reacties ook gewaardeerd. De inhoud en leesbaarheid van onze site en het gebruik van
social-media hebben we vergroot met behulp van een professional bezien en aangepast. We willen
die beter gebruiken als communicatiemiddel en ”lerend” zijn we die aan het aanpassen.
Financiën
Reeds eerder in dit verslag is de onbalans in beschikbare middelen uit de donateursbijdragen en de
noodzakelijke middelen voor onze ambities aan de orde. Dat heeft geleid tot een subsidieverzoek bij
de Stuurgroep Groene Hart. Ons verzoek is voor een deel gehonoreerd en dat biedt ons de
mogelijkheid een aantal activiteiten op te starten waaronder ook het realiseren van de co-financiering
door inzet van vrijwilligersuren en mogelijk andere belanghebbenden bij de resultaten van onze inzet.

De cijfers van 2019

BALANS
ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

€

€

Vaste Activa

2.561

471

Vlottende Activa

1.205

5.312

78.774

32.220

82.540

38.003

Liquide Middelen (inclusief projectgelden)

PASSIVA

31-12-2018

31-12-2019

Algemene Reserve

-12.400

-19.548

Lopende Projecten

70.911

37.672

Kortlopende Schulden

24.029

19.879

82.540

38.003

EXPLOITATIE
BATEN

31-12-2019
€

Giften en donaties
Opbrengsten overige activiteiten waaronder projecten

LASTEN

31-12-2018
€

32.363

37.714

151.563

68.188

183.926

105.902

31-12-2019

31-12-2018

Beheersorganisatie

7.269

22.296

Communicatiekosten waaronder ook bijeenkomsten
en evenementen

9.640

14.968

159.591

70.931

259

163

176.759

108.358

7.167

-2.456

Kosten overige activiteiten waaronder projecten
Financiële lasten

Resultaat

In 2018 hebben we kritisch gekeken naar onze kosten. En dat heeft zijn effect gehad in 2019.
In plaats van het huren van kantoorruimte is er gekozen voor een oplossing in huren van
vergaderfaciliteiten.
In 2019 hebben we ervoor gekozen om zelf heel veel vrijwilligersuren te steken in communicatie en
activiteiten i.p.v. daarvoor een externe projectleider in te zetten. Dat heeft geleid tot een resultaat dat
gebruikt wordt om onze algemene reserve te versterken.
In 2019 is een project afgewikkeld vanuit 2015. We hebben voor dat project een verlies moeten
nemen van ruim € 8.000,-

