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1 Samenvatting 
Het nieuw aangetreden bestuur van Stichting Oudorperhout heeft in 2019 hard gewerkt aan een 
nieuwe basis voor het bestuur en beleid voor de komende jaren. De resultaten hiervan zijn in het 
eerste beleidsplan (tevens jaarplan 2020) opgenomen.  
Hoewel de focus van de Stichting in de maanden maart tot en met juni vooral gericht is op het 
verbeteren van het broedsucces van de weidevogels, wordt vanaf nu meer aandacht besteed aan het 
verbeteren van de contacten met de andere gebruikers van de Oudorperhout, zoals de skaters. 
Deze verbetering is ingezet met het uitgeven van het grote aantal nieuwsbrieven, een enquête en 
opnieuw een nieuwe website.  
Helaas is de deelname aan diverse activiteiten desondanks teleurstellend geweest. Hopelijk zal dit in 
2020 verbeteren. 
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2 Bestuurssamenstelling 
In 2019 is het voltallige bestuur gewisseld, met uitzondering van Dirk Barendregt. De overige 
bestuursleden zijn allen uitgeschreven uit het register van de Kamer van Koophandel. Tevens zijn de 
machtigingen van de Triodos bank ingenomen. De nieuwe bestuursleden zijn allen geregistreerd in 
het register van de Kamer van Koophandel. Piet van Waveren, Tom van Hemert en Peter Op ’t Eijnde 
hebben een machtiging voor de Triodos bank, waarbij Peter Op ’t Eijnde vanuit zijn rol als 
penningmeester alleen een raadpleegmachtiging heeft. In tabel 1 is de oude en nieuwe 
bestuurssamenstelling schematisch weergegeven. 
 
Tabel 1: Oude en nieuwe bestuurssamenstelling 

 Oud Nieuw 
Voorzitter Hans Schouten Piet van Waveren 
Secretaris Marjan Waltman Tom van Hemert 
Penningmeester Piet van der Linden Peter Op ‘t Eijnde 
Medewerker educatie Dirk Barendregt Dirk Barendregt 
Medewerker Communicatie 
(nieuwe functie) 

- Annet Onderwater 
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3 Activiteiten 

3.1 Uitbreiden bestuur 
Binnen het nieuwe bestuur is de behoefte kenbaar gemaakt aan een medewerker activiteiten en een 
medewerker communicatie. Op beide meldingen zijn reacties gekomen, maar in 2019 is geen nieuwe 
medewerker aangenomen. 

3.2 Versterken van Communicatie 
Stichting Oudorperhout heeft in 2019 grote inspanning verricht om de communicatie naar de 
donateurs en andere geïnteresseerden te verbeteren. Hoewel hiervoor voor 2019 geen concrete 
doelen beschreven waren is via de nieuwsbrieven, website en social media veel informatie verspreid 
over de ontwikkelingen binnen de Stichting. In hoofdstuk 4 wordt beschreven welke activiteiten op 
het gebied van communicatie zijn gedaan en welke resultaten zijn behaald. 

3.3 Samenwerking met ANIMO 
In samenwerking met stichting ANIMO is een brief opgesteld met een voorstel om een beheerplan 
Oudorperhout op te stellen. Het doel van het beheerplan is om afspraken te maken met de 
gemeente Alkmaar over het beheer en gebruik van het stadspark. Vergelijkbare plannen zijn ook 
voor andere stadsparken in Alkmaar opgesteld. Door de gemeente is hierop vooralsnog negatief op 
gereageerd. 

3.4 Samenwerking gemeente Alkmaar 
De gemeente Alkmaar heeft bij monde van wethouder Van Zon het initiatief genomen tot een 
kwartaal overleg over (het uitvoeren van) beleid onder meer de stadsparken betreffende. 
Deelnemers: de wethouder, beleidsambtenaar en vertegenwoordiger(s) van Stichting Animo. Deze 
laatste zal de stichting Oudorperhout vertegenwoordigen waar het onderwerpen betreft die binnen 
de belangensfeer ligt van laatstgenoemde stichting. Ook zal Animo een vertegenwoordiging van de 
Stichting Oudorperhout kunnen uitnodigen bij een ter zake doend agendapunt. 

3.5 Vogeltellingen 
Het aantal weidevogel broedparen bedroeg in 2019: Kievit: 15, grutto: 8, tureluur: 2, Scholekster: 2. 
Het aantal vlieg-vlugge kuikens (kuikens, die zichzelf kunnen redden): kievit: 6, grutto: 4, tureluur: 2 
en scholekster: 2. In totaal 14 kuikens. Voor de noodzakelijke verjonging zijn tussen 0.8 en 1 vliegvlug 
kuiken per broedpaar nodig. Er hadden dus minimaal 23 kuikens vlieg-vlug moeten zijn. 
Een absoluut sterk onvoldoende aantal voor instandhouding van de populatie. 
 
Op basis van een inventarisatie op 27 juni, waarbij de aanwezigheid van zowel scholekster- als 
gruttokuikens werd vastgesteld, is, volgens de in de gebruikersovereenkomst vastgelegde afspraken, 
een maaiuitstel van 2 weken opgelegd aan de betreffende agrariër. 

3.6 Vuil ruimen 
De werkgroep vuil heeft op de volgende dagen vuil geruimd: 
 
19-01-19 
02-03-19 (natuurwerkdag) 
04-05-19 
06-07-19 
24-08-19 
02-11-19 (natuurwerkdag) 
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3.7 Natuurwerkdagen 
Op 2 maart 2019 is een natuurwerkdag georganiseerd. Molenaar Tom Kreuning had zijn molen ter 
beschikking gesteld. Er waren circa 20 vrijwilligers om wilgen te knotten, vuil te ruimen en vooral te 
genieten van de Oudorperhout. Deze natuurwerkdag zijn de wilgen langs de Munnikenweg en in 
Noordwestelijke richting tussen de Molenkade en het Zwijnsmeerpad geknot.  
Op 2 november is opnieuw een natuurwerkdag georganiseerd. Fam. Tamis had hun boerderij ter 
beschikking gesteld. Deze natuurwerkdag zijn de wilgen langs de Munnikenweg en in zuidelijke 
richting van het Oudorperhoutpad geknot. De werkgroep vuil heeft vuil in de Oudorperhout 
verzameld. Hiervoor waren circa 22 personen beschikbaar. 

3.8 Excursies 
De in 2019 gehouden excursies en rondleidingen zijn in Tabel 2 weergegeven. Deelnemersaantallen 
zijn helaas niet nauwkeurig bijgehouden. 
 
Tabel 2: Excursies en rondleidingen 2019 

Datum Excursie Excursieleider Aantal deelnemers 
22-04 Vogels Hans Schouten 18, 8 niet donateurs 
30-04 Vleermuizen Dirk Barendregt 12 deelnemers 
13-05 Vogels Hans Schouten Geen deelnemers 
28-05 Planten Rutger Polder Geannuleerd wegens gebrek 

aan aanmeldingen 
10-06 Vogels Hans Schouten Geen deelnemers 
23-06 Vlinders, libellen en 

insecten 
Wilbert Kerkhof Geannuleerd wegens gebrek 

aan aanmeldingen 
11-08 Waterbeestjes Dirk Barendregt 7 (3 kinderen) 
18-09 Vleermuizen Dirk Barendregt 14 
22-12 Winterexcursie Hans Schouten en Dirk 

Barendregt 
20 
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4 Communicatie 

4.1 Enquête 
De Stichting heeft een enquête uitgevoerd onder de donateurs. De enquête is verstuurd aan 130 
donateurs. Hierop hebben 17 mensen (13%) gereageerd. De reden voor deze lage respons is 
onbekend. De uitslagen lijken echter veel op elkaar. Het blijkt namelijk dat niemand van 
de  donateurs ons volgt op Facebook of Instagram. Bijna niemand kijkt op de   
website. De nieuwsbrief wordt wel gelezen. De resultaten zijn in Bijlage A weergegeven. 

4.2 Website 
Er is dit jaar gewerkt aan een nieuwe website. Voornaamste wens was om een responsive website te 
maken, zodat die niet alleen op computers goed zou werken, maar ook op mobiele apparaten, zoals 
smartphones en tablets. De nieuwe website is in oktober 2019 online gegaan. 

4.3 E-mail nieuwsbrieven 
In onderstaande tabel staan de verzonden nieuwsbrieven in 2019 met een aantal gegevens over hoe 
de nieuwsbrieven gebruikt zijn. 
 
Nieuwsbrieven 2019      

Onderwerp 
Verzend 
datum 

Aantal 
verzonden 

Open 
ratio 

Lees 
ratio Klik ratio 

Donatie verzoek 2019 19-1-2019 129 80 100 7 

Natuurwerkdag maart 2-2-2019 154 66 100 6 

Welkom weidevogels 9-2-2019 145 72 93 8 

Excursieprogramma 3-4-2019 146 74 100 5 

Excursies vanaf 10-06 10-6-2019 148 69 90 6 

Nieuw bestuur 30-6-2019 147 74 100 5 

Verschuiving excursie 21-6-2019 149 61 100 3 

Telling weidevogels 10-3-2019 141 71 100 10 

Enquête donateurs 8-9-2019 129 73 100 6 

Natuurwerkdag november 21-10-2019 138 58 100 4 

Enquête / beheerplan 3-12-2019 149 57 100 18 

Eind december 23-12-2019 151 72 100 3 
 
4.3.1 Toelichting	op	het	bereik	van	de	nieuwsbrieven	
4.3.1.1 Openratio	
De openratio geeft het percentage nieuwsbrieven weer dat door uw relaties is geopend. 
Het openen van een nieuwsbrief kan (lang) niet altijd worden vastgesteld. De openratio zegt op zich 
dus niet zoveel. De openratio heeft alleen waarde door deze te vergelijken tussen verschillende 
campagnes. 
4.3.1.2 Leesratio	
Elke nieuwsbrief die langer dan zeven seconden is bekeken, wordt beschouwd als gelezen. De 
leesratio is het aantal personen dat een nieuwsbrief minimaal één keer heeft gelezen ten opzichte 
van het totaal aantal geopende nieuwsbrieven waarbij een tijdsduur kon worden vastgesteld. 
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4.3.1.3 Klikratio	
De klikratio geeft het percentage nieuwsbrieven weer waarbij vanuit de nieuwsbrief minimaal één 
keer is doorgeklikt. Dit percentage wordt berekend ten opzichte van het totaal aantal geaccepteerde 
nieuwsbrieven. Is ook afhankelijk van het aantal links in de nieuwsbrief. 

4.4 Social Media 
4.4.1 Facebook	
De Facebook pagina van de Stichting Oudorperhout heeft een groeiend aantal volgers. Op 1-1-2019 
waren dat 166 volgers. Op 31-12-2019 had de pagina 204 volgers. 
 
4.4.2 Instagram		
Er zijn geen gegevens bekend over het verloop van de volgers op de Instagram pagina. Op 31-12-
2019 had de pagina 135 volgers. 
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6 Historische gegevens van donaties 

 
Grafiek	1:	Aantal	donaties	per	jaar	

 

 
 
Grafiek	2:	Totaalbedrag	aan	donaties	per	jaar	

 

 
Grafiek	3:	Gemiddeld	bedrag	per	donatie	per	jaar	
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7 Balans 2019 
 
Tabel 3: Balans per 31 december 2019 (na bestemming resultaat) 

  2019 2018 
  € € 

ACTIVA     
      
Materiële vaste activa 351  169  
      
Voorraden 1.327  3.410  
      
Liquide middelen 2.890  1.850  
      

Totaal activa 4.568  5.429  
      
PASSIVA     
      
Stichtingsvermogen 4.473  5.359  
      
Vooruitontvangen donaties 95  70  
      

Totaal passiva 4.568  5.429  
 
  



Jaarverslag en jaarrekening 2019 14 

8 Staat van baten en lasten 2019 
 
Tabel 4: Staat van baten en lasten 

  Resultaat 2019 Resultaat 2018 
  € € 

BATEN     
      
Opbrengst kwartetspellen -6  475  
      
Donaties 1.838  1.727  
      
Overige baten 3    
      

Totaal baten 1.835  2.202  

   
LASTEN     
      
Kosten excursies 246  244  
      
Bureaukosten 175  122  
      
Afschrijvingen 34  0  
      
Bestuurskosten 174  72  
      

Totaal lasten 629  438  
      
Exploitatiesaldo 1.206 1.764 
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9 Toelichting op de Activa in de Balans 

9.1  Afschrijvingen 
Tabel 5: Afschrijvingen 

  2019 2018 
  € € 

Stand 1 januari 169  0  
Aanschaf 216  169  
Afschrijving boekjaar -34  0  
      

Boekwaarde 31 december 351  169  
 
In 2018 is een bladzuiger aangeschaft om bloemzaad in de Oudorperhout op te zuigen en elders in de 
Oudorperhout te verspreiden. De afschrijving ervan zal in 5 jaar lineair plaatsvinden met een 
restwaarde van € 25,-.  
In 2019 zijn twee Beachvlaggen aangeschaft, met daarop het stichtingslogo. Ze zullen worden ingezet 
bij stichtingsactiviteiten. Ook deze afschrijving zal in 5 jaar lineair plaatsvinden met een restwaarde 
van € 25,-. De eerste afschrijving zal die over het boekjaar 2020 zijn. 

9.2  Voorraden in euro’s en aantallen 
Tabel 6: Voorraden in euro's en aantallen 

  2019 2018 
  € € 

Voorraad kwartetspellen per 1 januari 3.410  3.945  
Afname voorraad spellen -20  -535  
Herwaardering voorraad kwartetspellen -2.091  0  
Teruggekochte spellen 28  0  
      

Voorraad per 31 december 1.327  3.410  
 
De voorraden bestaan uit kwartetspellen, die in 2016 zijn ontwikkeld en aangekocht. De opbrengsten 
na verkoop van de spellen worden gebruikt voor verdere uitvoering van de doelstellingen van de 
stichting. De voorraden zijn gewaardeerd op basis van inkoopprijs. 
 
Tabel 7: Voorraad kwartetspellen per 19 juli 

  2019 
  stuks 

Getelde voorraad per 19 juli 471  
Verkochte kwartetspellen -7  
Teruggekochte spellen 10  
    

Getelde voorraad per 31 december 474  
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9.3 Liquide middelen 
Tabel 8: Liquide middelen 

  2019 2018 
  € € 

Triodosbank rekening-courant 2.890  1.850  
Kas 0  0  
      

  2.890  1.850  
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10 Toelichting op de Passiva in de Balans 

10.1  Stichtingsvermogen 
Tabel 9: Stichtingsvermogen 

  2019 2018 
  € € 

Stand stichtingsvermogen per 1 januari 5.359  3.595  
Herwaardering voorraden -2.091  0  
Exploitatieresultaat 1.206  1.764  
      

Stand stichtingsvermogen per 31 december 4.473  5.359  
 
Het stichtingsvermogen is alleen en te allen tijde beschikbaar voor verdere uitvoering van de 
doelstellingen van de stichting. 
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11 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

11.1  Specificatie van de Baten 
Tabel 10: Specificatie van de baten 

  2019 2018 
  € € 
Opbrengst Kwartetspellen                 -15                 475  
Afname Voorraad Spellen                    8                     -  
Donaties             1.757              1.727  
Donaties Excursies                  81                     -  
Overige Baten                    3                     -  
      
     
Totaal baten             1.835              2.202  

 

11.2  Specificatie van de Lasten 
Tabel 11: Specificatie van de lasten 

  2019 2018 
  € € 
Bankkosten                127                 122  
Automatiseringskosten                  48                     -  
Relatiekosten                  82                   72  
Bestuurskosten                  92                     -  
Kosten Excursies                246                 244  
Afschrijving Bladzuiger                  34                     -  
     
Totaal lasten                629                 438  

 

11.3 Staat van afschrijvingen 
Tabel	12:	Staat	van	afschrijvingen	

Aanschaf 
jaar 

Omschrijving Percentage Aanschaf 
bedrag  

Afschrijving 
t/m 2018  

Afschrijving 
2019  

Boekwaarde 
31/12/19  

2018  Bladzuiger  20%            169                    -                  34                203  
2019  2 Beachflags              216                    -                    -                216  
            
                 385                    -                  34                419  
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12 Begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023 
In het beleidsplan is een beperkte versie van het jaarplan 2020 opgenomen. Op basis van dat plan is 
een zeer conservatieve begroting gemaakt. Die begroting en raming van 2021 en 2022 is hieronder 
weergegeven. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. 
 
Tabel	13:	Begroting	en	meerjarenraming	

NR Post Begroting 
2020 

Raming 
2021 

Raming 
2022 

1 Uitgaven voor het verlengen van domein 
www.stichtingoudorperhout.nl 

€5,99 €5,99 €5,99 

2 Uitgaven webhosting Robohost 10 GB € 21,05 €21.05 €21,05 
3 Uitgaven vergaderruimte inclusief Catering € 200,00 € 200,00 € 200,00 
4 Uitgaven relatiekosten € 150 € 150 € 150 
     

 
Toelichting: 
1. Jaarlijkse verlenging van de domeinnaam stichtingoudorperhout.nl. Escalatie is niet inbegrepen. 
2. Webhosting wordt bij Robohost gedaan. Escalatie is niet inbegrepen. 
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden in wijkcentrum De Oever. Hiervoor is in 2019 een 

overeenkomst gesloten. Intentie is om die overeenkomst opnieuw in 2020 af te sluiten voor 10 
vergaderingen van ca 2 uur, inclusief catering. Huur is ca €10,00. Catering is ca €10,00. 

4. Relatiekosten zijn vergoedingen voor bewezen diensten, zoals het beschikbaar stellen van de 
woning voor de natuurwerkdag, of het verzorgen van rondleidingen door externe specialisten. 
Voor de gastheer natuurwerkdag wordt 2x per jaar €30 uitgegeven. Voor de coördinator 
rommelwerkgroep 1x per jaar €30,00. Vergoeding van externen is begroot op 3x €20,00.  
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Bijlage A. Uitkomsten enquête september 2019 
 
Aantal geadresseerden: 130 donateurs 
Aantal respondenten: 17 
 
Van het aantal respondenten waren 2 niet helemaal bruikbaar (1 maal antwoorden rood gemaakt, 1 
maal antwoorden onderstreept en dat zie ik niet terug). De open vragen zijn wel zichtbaar en 
verwerkt in de uitkomsten. De response lijkt misschien niet hoog, maar is meer dan 10% en dat is het 
percentage dat meestal verwacht wordt als response percentage op een enquête. Bovendien zijn de 
antwoorden tamelijk unaniem; we kunnen er vanuit gaan dat dit een goed beeld geeft van hoe onze 
donateurs denken. 
 

Wat vind je van onze e mail nieuwsbrieven: De frequentie: 
te veel Te weinig Precies goed 
0 0 15 

  
Wat vind je van onze e mail nieuwsbrieven: De inhoud 
Informatief ja Informatief nee 
15 0 

 
Gebruik je facebook ja/nee Ja Nee Geen antwoord 
 2 13 0 

 
Volg je ons op facebook Ja Nee Geen antwoord 
 0 15 0 

 
Gebruik je Instagram Ja Nee Geen antwoord 
 0 15 0 

 
Volg je ons op Instagram Ja Nee Geen antwoord 
 0 15 0 

 
Gebruik je onze website Ja Nee Geen antwoord 
 4 10* 1 
* twee extra opmerkingen: 
 Heeft weinig zin want er staat niets nieuws op en veel is er afgehaald 
 Nee, nieuwsbrief volstaat 

 
Heb je wel eens deelgenomen aan één van onze excursies?  
Ja Nee 
8 7* 
*twee extra opmerkingen: 
Maar ik vind het wel mooi. Maar moet ook werken 
Wel  heb ik in het verleden wel excursies gedaan van de KMNV 

 
Wat vind je van de aangeboden excursies (thema, frequentie, inhoud)? 
goed/in orde/prachtig  Geen antwoord 
10* 5 
* extra opmerking: kan niet altijd qua tijd 
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Wat mis je? 
7 niets  8 geen antwoord 
1: we vragen al jaren om een nachtvlindernacht 

 
Wat vind je goed? 
De activiteiten tot in stand houden van het gebied/vogelstand etc. 
Leuk dat het aangeboden wordt en mooie foto’s erbij 
Afwisseling (2x geantwoord) 
Dat er mensen meelopen die érg goed op de hoogte zijn en daar graag over vertellen, ook aan een 
relatief onwetende persoon zoals ik 
Wat mij interesseert 
Inzet van o.a. het bestuur om dit mooie stukje natuur(park) te behouden 
Dat verschilt per interesse van de mensen die meegaan. Het is in ieder geval altijd wel gezellig, 
ontspannend en leerzaam 
 
8 geen antwoord 

 
Zou je het/zou je iets anders willen? 
3 nee 11 geen antwoord 
1 reactie: 
Andere locatie: andere kant van de Munnikenweg (Bramen en Wilgenpad) daar zaten veel andere 
vogels en veel vlinders, libellen en insecten. 
Ik zeg zaten want dat hele gebiedje is nu verprutst, waardoor er amper nog insecten leven…. En 
dus zijn er amper vogels. 

 
Wat vind je van onze standpunten inzake het behoud van weidevogels zoals gedurende het 
broedseizoen in een beperkt gebied waterpeilverhoging en sturen op beperkte bemesting en 
beperkt en gericht maaien? 
Heel goed ga zo door 
We vinden het heel goed dat de stichting zich hiervoor inzet 
Goed 
Heel goed 
-- 
Goed 
Het zou prettig zijn als het initiatief gehonoreerd zou worden. Ik heb het idee dat de 
gemeenteraad het belang er niet van inziet. Toch zijn de berichten verontrustend, gezien het 
aantal jonge vogels die door gebrek aan voedsel niet levens vatbaar zijn. 
-- 
Uitstekend 
Daar ben ik het mee eens. Eigenlijk zou het belang van de veeteelt volstrekt ondergeschikt moeten 
zijn aan het belang van de natuur. 
Jullie doen het goed 
Prima, gelijk uitvoeren 
-- 
Heel goed 
Oke 
Van het waterpeil heb ik geen verstand, dus geen mening over. Het maaibeleid heeft ervoor 
gezorgd dat soorten verdwenen zijn en dat alles vernietigd is. Zelfs niet één rups gezien dit jaar. 
-- 
  
 -- Is niets ingevuld/geen antwoord 
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Wat mis je hierin? 
2 niets  12 geen antwoord 

 
Heb je nog tips? 
Misschien zorgen beter zichtbaar te zijn, onszelf actiever op de kaart zetten 
Ga zo door 
Nee 
Volhouden 
Helaas niet 
Niets, ga zo door 
Vasthoudend blijven 
Ideeën: rondleidingen of excursies op aanvraag bijv. voor een vriendengroep of bedrijfsuitje. En 
een wilde bloemenperk voor nog meer aantrekkingskracht tot insecten (van de zomer fietsten we 
door Friesland en daar zagen we op vele plaatsen tussen de weilanden bloemenvelden), je zou 
kunnen denken aan het stukje waar kasteel Nijenburg heeft gestaan. 
 
9 geen antwoord 

 
 
 

Wat vind je van ons standpunt dat wij een platform willen zijn voor alle gebruikers van de 
Oudorperhout en niet alleen voor vogelliefhebbers? 
Prima 
Dat vinden wij heel erg goed. Iedereen moet zich bewust zijn van ons mooie stukje natuur om de 
hoek. 
Heel goed 
Logisch 
Goed 
Prima standpunt, alle gebruikers van de Oudorperhout zijn belangrijk 
Helemaal mee eens 
Tactisch verstandig, misschien krijg je zo meer mensen achter je 
Dat vind ik een goed idee, we hebben al een samenwerking met Kika 
Prima, zolang het niet ten koste gaat van weidevogelbeheer, dat zou het primaire doel moeten 
zijn. 
Prima voor iedereen 
Op zichzelf goed, maar daarbij wel aangetekend dat de maatregelen om de weidevogels in broed- 
en jongentijd te beschermen nog steeds onvoldoende blijken te zijn om de weidevogelstand in de 
OH tenminste stabiel te houden. De weidevogels vormen de grote kracht en schoonheid van de 
OH en dat heeft voor ons echt prioriteit 
Vind ik prima voor elk wat wils als de natuur, met dieren en begroeiing hoofdzaak blijft 
Dat klinkt mooi maar heeft vooralsnog niets opgeleverd 
goed 
 
2 geen antwoord 

 
Heb je verder nog tips om de band tussen jou en ons te versterken? 
8 nee* 7 geen antwoord 
*twee extra opmerkingen: 
Ik zou zelf actiever moeten zijn. 
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Ik ben tevreden met zoals het nu is, een heerlijk gebied om doorheen te wandelen en langs te 
fietsen. Zowel de Munnikenweg als de Molenkade. 
 

 
Waarmee wil/kan je ons helpen bijv. in organisatie en/of uitvoering? 
n.v.t. 
ik organiseer al het vuilruimen in de Oudorperhout. Het zou mooi zijn als er nog andere mensen 
zich aanbieden voor werkzaamheden. Vele handen maken licht werk. 
bezig met andere activiteiten 
Natuurwerkdag 
-- 
-- 
Ik lees de nieuwsbrief op mijn mail en houd de activiteiten in de gaten. Mocht er een gelegenheid 
zich voordoen dat ik mij ergens voor beschikbaar stel dan laat ik dat weten. 
Sorry, heb al genoeg vrijwilligerswerk 
Geen tijd door andere keuzes 
Ik blijf meedoen aan vrijwilligersdagen. Verder vooralsnog weinig tijd voor meer. 
We hebben binnenkort weer een wandeling door de polder met bezichtiging van de molen van 
Han Molenaar 
-- 
Werkzaamheden welke voor mij geschikt zijn 
Als mantelzorger heb ik momenteel slechts beperkt ruimte. Hopelijk kan dat in de toekomst meer 
worden. 
Ik help al mee met vuil ruimen en wil best wel ander uitvoerende dingen doen, maar helpen in bv 
de organisatie is me op dit moment te veel daar ik ook andere vrijwillige werkzaamheden heb. 
-- 
-- 
 
--   is niets ingevuld/geen antwoord 
 

 
 
 


