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Oprichting 

Op 17 januari 2019 is het een feit. De oprichtingsakte van de Stichting wordt bij de notaris 

bekrachtigd. Op onze facebookpagina en op de website: www.rijnparkkatwijk.nl zijn al onze 

doelstelling opgenomen. Het bestuur bestaat sinds de oprichting uit Koos Nijgh (voorzitter), 

José Klaver (penningmeester) en Dik de Mooij (secretaris). 

Wat hebben wij dit jaar ondernomen? 

Februari: 

Persbericht met de visie van de pas opgerichte stichting dat de Kwakelwei groen moet blijven. 

 

Maart: 

Wandelingen met het gemeenteraadsleden door het monumentale Heerenschoolbos met een 

toelichting daaromtrent in de Roskam. 

 

 

file:///C:/Users/Dik%20de%20Mooij/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/6/Attachments/www.rijnparkkatwijk.nl
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Stichting Vrienden van het Rijn Park 

Bij de inventarisatie van de cultuurhistorische waarden wordt ontdekt dat de monumentale 

Neptunus vijver niet bewaakt wordt door Neptunus maar door Rhenus Pater, de Rijngod.  

 

Durf en visie. Inspraak in de gemeenteraad door Voorzitter Koos Nijgh over nieuw te vormen 

groenbeleidsplan. Wij pleiten voor het behoud van het laatste stukje groen in Katwijk. Wordt 

Katwijk Betondorp aan Zee? 

 

Een motie van Kies Katwijk zorgt in de gemeenteraad voor een goed debat over de 

wenselijkheid van een bestemmingsplanwijziging voor de Kwakelwei. Die komt er niet omdat 

de huidige bestemming voldoende bescherming biedt tegen woningbouw. 

 

De eerste nieuwsbrief verschijnt om de contacten met de Vrienden te onderhouden. In 2019 

zijn 3 nummers verschenen. De website is online tijdelijk via www.kijkopkatwijk.nl  

 

April: 

Het bestuur heeft een kennismakingsgesprek met Van Rhijn Projectontwikkeling en de 

projectontwikkelaar van Marente. Laatstgenoemde heeft de mogelijkheden voor 

vernieuwbouw van gebouw ’t Sant samen met Gemeente Katwijk voorbereid. 

 

Maarten Langbroek - ecoloog - geeft in een video zijn visie op de ecologische waarde van een 

park midden in de gemeente Katwijk. 

 

Mei: 

Op uitnodiging van Gemeente Katwijk zijn wij lid geworden van de expertgroep die meedenkt 

over het nieuwe Groenbeleidsplan. 

 

Juni: 

Het Bestuur is te gast bij een bijeenkomst van de gemeenteraad in de Wilbert, georganiseerd 

door Van Rhijn Projectontwikkeling. Ook de projectontwikkelaar van Marente is daar omdat 

zij aan nieuwbouwplannen werken. Ook de vertegenwoordiger van Sjan van Ettekoven 

Vastgoed - de nieuwe eigenaar van het Heerenhuys - is aanwezig. 

 

Wob-verzoek wordt ingediend om boven water te krijgen of er door de Gemeente Katwijk 

schriftelijke toezeggingen zijn gedaan aan de projectontwikkelaar die voor eigen risico en voor 

veel geld agrarische grond koopt met bestemming groen, om daar woningen op te bouwen. Uit 

stukken van het Hoogheemraadschap van Rijnland was gebleken dat er contacten zouden zijn 

geweest tussen de gemeente en de projectontwikkelaar. 

De gemeente heeft inmiddels verklaard dat er geen afspraken zijn vastgelegd. 

 

Juli: 

In samenwerking met Proeverij De Buuren hebben we een geslaagd sponsordiner met 11 

deelnemers. De bijeenkomst is een goede gelegenheid voor het versterken van de onderlinge 

contacten en de opbrengst gaat naar de algemene middelen. 

 

Kijk naar groen als Vitamine G 

De Vrienden organiseren een zeer druk bezochte meet up in de Roskam met als spreker  

dr. Jolanda Maas. Zij geeft als wetenschappelijk onderzoeker een goed onderbouwd betoog en 

legt een verband tussen de aanwezigheid van groen en de menselijke gezondheid. 

http://www.kijkopkatwijk.nl/
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Conclusie: het is van belang om deze kennis te verspreiden, mensen zelf groen te laten ervaren 

en je in te zetten voor het behoud van de laatste stukjes groen in een versteende omgeving. 

Gevolg zal zijn: besparing op kosten van de gezondheidszorg.                                  

 

Onze nieuwe website gaat online en nodigt uit om Vriend  

te worden.                                                             

                                                                                                             

Augustus:  

Op de braderie in Katwijk aan den Rijn staan wij met een 

kraam waar honderden nieuwe Vrienden zich aanmelden. 

Wij komen handen en papier te kort! 

Door de kinderen worden de huisjes omgegooid. Symbool voor 

het stoppen van de verstening. 

 

September: 

Tijdens Open Monumentendag wordt aan de deelnemers een wandelroute aangeboden door 

het Heerenschoolbos. Dit gebied achter De Wilbert is grotendeels een gemeentelijk monument. 

 

                Het Hof van Katwijk, de voormalige Herenschool 

                                                                       met tuin en bos is in de 17e eeuw ontstaan als 

                                                                       buitenplaats voor een adellijke familie. De  

                                                                       provincie Zuid-Holland richt zich op bescherming  

                                                                       van deze historische buitenplaats buitenplaatsen.  

                                                                       Afbeelding is van de landgoedbiotoop. 

                

                                                          Het goede nieuws is dat nieuwe plannen binnen de 

d                                                        door de Provincie vastgestelde beschermingszone 

                                                          van het Hof van Katwijk ter beoordeling moeten  

                                                          worden voorgelegd aan de Provincie.  

 

Conclusie: zonder toestemming van de Provincie niet bebouwen.  

 

Oktober:  

De vierde en laatste bijeenkomst van de expertgroep Groenbeleidsplan is daar. Gemeente 

Katwijk presenteert de uitkomsten van een enquête. Daaruit blijkt dat inwoners het belangrijk 

vinden dat er naast veiligheid ook groen in hun nabije omgeving is. 

November: 

Onze werving (o.a. onder de Vrienden) heeft erin geresulteerd dat wij in gesprek zijn met jonge 

landschapsarchitecten. Wij willen zorgen voor uitgewerkt plan voor de realisatie van een park 

met financiële onderbouwing. 

De Van Rhijn Projectontwikkeling heeft plannen voor de Kwakelwei - woningbouw met wat 

groen - bekend gemaakt in de gemeenteraad. Het integrale plan omvat óók het gemeentelijk 

monumentale Heerenschoolbos. 

December: 

De drie projectontwikkelaars (Van Rhijn Projectontwikkeling, Marente, Heerenhuys) starten 

een charme offensief in een plaatselijk nieuwsblad. Onze reactie: niet bouwen in de Kwakelwei.  
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Hoe staan wij er nu voor? 

Het Bestuur kan rekenen op de ondersteuning van de werkgroepen Cultuur, Natuur, Strategie en 

Communicatie. Voor inbreng van cultuurhistorische informatie is een samenwerking ontstaan. 

Voor de werkgroepen kunnen geïnteresseerden zich melden als vrijwilliger. 

 

Wij hebben ons als organisatie laten zien door het verzorgen van bijeenkomsten, presentaties, 

wandelingen en het verspreiden van posters en billboards. Ook bij de lokale omroep zijn wij in 

de gelegenheid geweest een toelichting te geven. 

Tijdens de Oranjefeesten van Katwijk aan den Rijn kwamen wij in gesprek met veel inwoners 

van de gemeente Katwijk die er nog geen idee van hadden wat er op stapel staat. 

 

                              Wij hebben meer dan 1.000 Vrienden, bijna                  

                                                                          750 mensen die ons op Facebook volgen en 84   

                                                                          op Twitter. 

 

        Diverse sponsors hebben onze activiteiten in het  

                                                                          afgelopen jaar financieel gesteund. 

                                                            

                                                                          Er zit heel veel kennis in onze vriendenkring en  

                                                                          het is gebleken dat wij daarop in voorkomende   

                                                                          gevallen een beroep kunnen doen. 

 

                                                                          Er is een goed contact met een groot aantal       

                                                                          vrijwilligersorganisaties in de gemeente Katwijk. 

 

                                                                          De samenwerking in onze organisatie kan  

                                                                          plaatsvinden dankzij de gastvrijheid van  

                                                                          De Roskam. 

     

De uitwerking van het projectplan voor een Rijn Park Ontwerp moet een basis worden voor 

doorgaande ontwikkeling, een groeipark, waarin de cultuurhistorische waarden van het 

Heerenschoolbos worden versterkt, dat een verbinding maakt met de natuur van de Kwakelwei 

en dat uitnodigt om iets in het Rijn Park te gaan doen. De mogelijkheden om hiervoor externe 

financiering aan te trekken, moeten worden benut. 

Doelstellingen voor komend jaar 

• Het betrekken van nog meer inwoners van de gemeente Katwijk bij onze activiteiten. 

• Besluitvorming over de toekomst van het Heerenschoolbos en de Kwakelwei op de voet 

volgen en waar nodig informatie inbrengen die de besluitvorming kan ondersteunen. 

• Inbreng leveren in het Groenbeleidsplan en bij de groene uitvoeringsagenda. 

• Het Rijn Park Ontwerp gestalte geven en onderbrengen in het nieuwe gemeentelijke 

groenbeleid als centraal gelegen park in onze gemeente. 

• Bewaken en verbeteren en onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische waarde van 

het Heerenschoolbos. O.a. de beeldentuin in ere herstellen en fondsen werven voor het 

opknappen hiervan. 

• Voorkomen van niet functionele bouwactiviteiten in het Heerenschoolbos. 

• De Kwakelwei vrijwaren van enige bebouwing in de toekomst. 
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JAARREKENING 2019 

 

Stichting Vrienden van het Rijn Park 

 

 

Inhoudsopgave 

 

1. Balans per 31 december 2019 

2. Rekening van baten en lasten 2019 

3. Toelichting op de jaarrekening 

4. Toelichting op de balans 

5. Toelichting op de rekening van baten en lasten 
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Balans per 31-12-2019 
inclusief toewijzing batig saldo 
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Rekening van baten en lasten 2019 
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Toelichting op de jaarrekening 

 

Vergelijking 
De stichting is in 2019 opgericht. Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers. 

Lasten 
De kosten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Afschrijvingen 
Er zijn ten behoeve van promotieactiviteiten diverse hulpmiddelen aangeschaft, waarvan niet 

zeker is of deze opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarom zijn de aanschafkosten ten laste 

gebracht van de exploitatie en zijn er geen afschrijvingskosten. 

Financiële baten en lasten 
Er zijn geen leningen en de rentevergoeding op de Rabo-rekeningen is nihil. 

 

Toelichting op de balans 

Activa 
Liquide middelen Rabo betaalrekening NL89 RABO 0337 3949 11 en  

Rabo bedrijfsspaarrekening 

Passiva 
Leveranciers betreft nog te betalen kosten aan Rabobank en De Roskam 

Resultaattoewijzing 

Batig saldo                                                       € 1701,30 

Naar reserve project wijkraad *)   €   392,20 

Naar algemene reserve                  € 1309,10 

Totaal                                            € 1701,30 

 

*) Reserve project wijkraad 
In juli 2019 is een subsidie verkregen van € 1.500 die was toegewezen door de Wijkraad van 

Katwijk aan den Rijn voor het project Doelgroep Verbreden. De geplande activiteiten zijn 

grotendeels uitgevoerd. Het restant van het projectbudget bedraagt € 392,20 en is bestemd 

voor drukwerk zoals raamposters en een brochure. 
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Toelichting op de rekening van baten en lasten 2019 

Baten 

Subsidies 
Er is een startsubsidie verkregen van Stichting Spaarbankfonds Katwijk ad € 1.500 als 

bijdrage in de opstartkosten. 

Er is een subsidie verkregen van Gemeente Katwijk ad € 1.500 na toewijzing door de 

wijkraad van Katwijk aan den Rijn. Dit bedrag is bestemd voor promotionele activiteiten met 

het oog op het werven van vrienden en sympathisanten. Het nog niet bestede gedeelte van dit 

bedrag is in een bestemmingsreserve ondergebracht. 

Sponsorbijdragen 
Dit betreft de bijdrage die 11 sponsors hebben betaald voor deelname aan een sponsordiner 

bij Proeverij De Buuren. Na aftrek van kosten is de opbrengst van dit sponsordiner 

toegevoegd aan de algemene middelen. 

Donaties 
Specificatie:  - Periodieke donaties                      €   40,00 

- Eenmalige donaties per bank       €   90,00 

- Contant ontvangen donaties         €   52,40 

- Totaal                                           € 182,40 

Lasten 

Representatiekosten 
Er zijn cadeaubonnen uitgedeeld als bedankje voor bijzondere inzet voor onze stichting; 

uitsluitend niet-vrijwilligers of buitenstaanders kunnen op deze manier een bedankje krijgen. 

Juridische kosten 
Betreft oprichtingskosten notaris en KvK en kosten voor opvragen gegevens bij het kadaster. 

Vergaderkosten 
Betreft kosten van koffie en thee bij bijeenkomsten die in het belang zijn van de stichting. 

Verzendkosten 
Eenmalig werd een aantal brieven verzonden ter verwelkoming van nieuwe aanmelders. 

Reclamekosten 
Uitgaven voor posters, spandoeken, bedrukte poloshirts en andere promotiemiddelen 

Bankkosten 
Kosten Rabo betaalrekening en bedrijfsspaarrekening. 

 


