Jaarverslag 2019 Torenbosje
Inleiding
Het doel van de Stichting Projecten Rondom Het Torenbosje is het stimuleren en realiseren van
projecten in het werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Rondom Het Greppelveld, die
vallen onder de doelstelling van de ANV (thans Streekvereniging).
Het bestuur ontving op 8 februari bericht dat de financiële aanvraag voor de beleef- en uitkijktoren
op het Torenveld niet gehonoreerd is door de commissie van het Fonds Leefbaarheid ondanks de
zorgvuldige, breed ondersteunde en enthousiast ontvangen plannen. Vervolgens heeft het bestuur
zich beraden op aanpassing van het plan in afgeslankte vorm maar uiteindelijk besloten om te kijken
of een nieuwe openstelling van het Fonds Leefbaarheid in 2020 kansen biedt. Gedurende 2019 zijn
delen van het oorspronkelijke plan al in uitvoering gebracht, en zijn de co financiers (gemeente
Dronten en Rabobank Flevoland) bereid om hun toezeggingen voor een nieuwe aanvraag te laten
staan.
Activiteiten
• jan/feb 2019: Er vinden regelmatig zaagdagen plaats om de grote boomstruiken om te zagen.
• 1 maart 2019: Uitnodiging voor de uitslagen voor Fonds Leefbaarheid in Hanneke’s Pluktuin.
• 21 maart 2019: Deelname aan de landelijke NL-doet dag. In totaal doen zo'n 15 vrijwilligers,
waaronder 3 jongeren van het AZC en jongeren van het praktijkonderwijs van het Almere
College, en enkele vaste vrijwilligers mee.
• 13 april t/m 5 mei 2019: Het Torenbosje wordt veelvuldig gebruikt als stopplaats tijdens de
Tulpenroute Dronten; zowel de auto- als de fietsroute gaan erlangs. Op 22 april (Tweede
Paasdag) houden we een Open Dag – het is prachtig weer en honderden belangstellenden
bezoeken onze tent. Voor het onderhoud van het Torenbosje bakken we taart, maken soep en
verkopen door Boon&Breg gesponsorde tulpen. Het levert in totaal zo’n € 500 op. De
speurtocht wordt gewonnen door Fiene Knook.
• April 2019: een leuk artikel op de achterpagina van Dichterbij van Rabobank Flevoland over de
ontstaansgeschiedenis van de Stichting Projecten Rondom Het Torenbosje.
• 23 april 2019: ambtenaren van de afdeling Groen van de gemeente Dronten worden
rondgeleid door het Torenbosje.
• 21 mei 2019: in 2 deelgroepen bezoeken een 50-tal leden van de Vrouwen van Nu Flevoland
het Torenbosje, krijgen een rondleiding en drinken koffie met wat lekkers op de nieuwe
beschutte picknickbank op het Torenveld.
• 19 juni 2019: Door het slechte weer (onweer) wordt de fietsvierdaagse deze avond afgelast.
Volgend jaar hopen we op betere omstandigheden.
• 18 t/m 22 augustus 2019: Omroep Flevoland besteedt dagelijks aandacht aan de ’25 dingen
die je moet weten over Dronten’ en daarin is ook het Geheim van het Torenbosje, verteld
door Gert Talens, opgenomen.
• 26 september 2019: Burgemeester Jean Paul Gebben komt kennismaken met het Torenbosje
en het bestuur van de stichting.
• 16 oktober 2019: Onze bestuursleden Annie Haverkort-Cortvriendt en Jannes Topper nemen
tijdens het slotfestival van de Rabobank Clubsupport actie een cheque van € 554,56 in
ontvangst voor stapstobben. Dit bedrag is bij elkaar 'gestemd' door de leden van Rabobank
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Flevoland. Daarnaast ontvangt de stichting een cheque van € 1.000 voor de meest originele
campagne. Wij hadden namelijk kleine A6-flyers laten drukken en verspreid.
1 november 2019: Deelname aan de landelijke Natuurwerkdag: Een kleine groep vaste
vrijwilligers is samen met een aantal ambtenaren van de afdeling Gebiedsontwikkeling van de
gemeente Dronten en een groep scholieren van de afdeling Praktijkonderwijs van het Almere
College actief in het Torenbosje. Helaas is het weer niet geweldig, maar er wordt hard
gewerkt door iedereen.
13 november 2019: De graffiti wordt door Liander verwijderd van het elektriciteitshuisje.
24 november 2019: Wethouder Korting bezoekt het Torenbosje en laat zich bijpraten over de
ontwikkelingen.
29 november 2019: Ter voorbereiding van de Tulpenroute 2020 en het thema 75 jaar
bevrijding, worden door leerlingen van het Praktijkonderwijs van het Almere College
tulpenbollen geplant.
9 december 2019: Voor de realisatie van de waterpomp met toebehoren wordt een
subsidieaanvraag bij de Groene Sluis in Lelystad ingediend.

Uitvoeringen
• Zaai- en maaiwerkzaamheden: Het Bospad, het Torenveld en de Kop worden regelmatig (zo
veel mogelijk machinaal) gemaaid c.q. geklepeld en wordt het kunstwerk vrij gemaakt van
onkruid. In de zomer en najaar wordt het gehooid en gebaald door Wilfried Groot Koerkamp.
• Fietsroute: Dankzij de nieuwe fietsknooppunten wordt het Torenbosje dagelijks bezocht door
fietsers, maar ook door passerende automobilisten. De fietsroutes staan op de website
www.torenbosje.nl.
Sponsoren en vrienden
Sponsoren: de gemeente Dronten, de provincie Flevoland, Gicom, Vos Potato Breeding en de
Streekvereniging Rondom Het Greppelveld.
Voorlichting en promotie
- Facebook: de activiteiten in en rondom het Torenbosje worden gedeeld door middel van
www.facebook.nl/hettorenbosje. Per ultimo 2019 heeft de pagina 225 volgers. De website
www.torenbosje.nl heeft in april een piek aan bezoekers: bijna 300 per week).
- Nieuwsbrieven: in februari en oktober heeft de stichting 2 nieuwsbrieven verstuurd aan de
leden van de ANV/Streekvereniging, belangstellenden en media.
- Media: in zowel de Flevopost, De Drontenaar, de Stentor, Nieuwe Oogst, BHZnet als door
Omroep Flevoland is regelmatig aandacht geschonken aan de activiteiten in en rondom het
Torenbosje.
Stichtingsbestuur
Samenstelling bestuur:
o Annie Haverkort-Cortvriendt, voorzitter
o Coby Dekker-van den Berg, secretaris
o Jannes Topper, penningmeester
o Jan Toes, algemeen bestuurslid
o Piet Boer, algemeen bestuurslid sinds 10 juli 2019
Het bestuur wordt geadviseerd door Erwin Zwaan (landschapsarchitect) en Notaris de Wilde de Ligny.
Het bestuur van de Stichting Projecten Rondom Het Torenbosje heeft 7 keer vergaderd.
Dronten, 14 januari 2020 vastgesteld en ondertekend.

Stichting Projecten Rondom Het Torenbosje

Balans per 31-12-2018
Activa
Lopende rekening
Spaarrekening v Fase 3
Totaal

Passiva
€ 4255.85
€ 14000.16
€ 18256.01

Eigenvermogen
Gemeente Dronten
Totaal

€ 8256.01
€ 10000.00
€ 18256.01

Balans per 31-12-2019
Activa
Lopende rekening
Spaarrekening voor Fase 3
Totaal

Passiva
€ 6118.38
€ 14000.16
€ 20118.54

Eigenvermogen
Gemeente Dronten
Totaal

€ 10118.54
€ 10000.00
€ 20118.54

Toelichting : eigenvermogen is gereserveerd voor onderhoud en investering fase 3 boortoren.
Namens het bestuur:
Penningmeester Jannes Topper

