Jaarverslag 2020 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 jaar wordt gekenmerkt door vele, ook nieuwe activiteiten die niet doorgaan vanwege Corona. Veel energie
wordt gezet in nieuwe subsidieaanvragen, onder andere bij de Gemeente Dronten, het Geert Popkema
Jeugdfonds en het ANWB-fonds.
Activiteiten
• jan/feb 2020: Er vinden regelmatig zaagdagen plaats om de grote boomstruiken om te zagen en de
genenbank te knotten.
• 21 januari 2020: Een afvaardiging van het bestuur bezoekt de werkgroep Floriade. Daarna besluiten
we onze ideeën te concretiseren en aan te bieden. Hierop krijgen we onvoldoende respons. De
uitwerking met ondernemers uit de Oostrand lukt vanwege Corona (nog) niet.
• 28 januari en 4 februari 2020: de klassen 7/8 en 5/6 van de Rehobothschool uit Kampen bezoeken het
Torenbosje en zagen wilgentenen om hun schoolpleinen te vergroenen.
• 4 februari 2020: De Groene Sluis in Lelystad wijst de subsidieaanvraag voor de waterpomp af.
• 13 februari 2020: Uit het liquidatiefonds van de Streekvereniging Rondom Het Greppelveld ontvangen
wij in totaal € 6.255, hiervan is € 2.500 geoormerkt voor de waterpomp. Voor het resterende bedrag
zijn een aantal ideeën geopperd die wij als bestuur kunnen uitvoeren.
• 17 februari 2020: Voor het Graffiti kunstobject voor het elektriciteitshuisje (we schrijven een wedstrijd
voor jongeren uit om ontwerpen over de geschiedenis van het Torenbosje) hebben wij samen met de
Meerpaal een subsidie van € 2.135 aangevraagd bij het Geert Popkema Jeugdfonds voor de uitvoering.
Deze wordt gehonoreerd.
• 21 februari 2020: De activiteitensubsidie bij de Gemeente Dronten voor de startavond van Kom over
de Brug wordt goedgekeurd. De stichting is mede-initiatiefnemer en penvoerder van dit project om
Flevolanders en Oudelanders met elkaar in contact te brengen.
• 10 maart 2020: Grootonderhoud in de genenbank door Staatsbosbeheer: er worden ruimere paden
gemaakt zodat er minder (handmatig) onderhoud nodig is. Ook wordt de kruidlaag langs de
Elburgerweg aangepakt.
• 13 maart 2020: Deelname aan de landelijke NL-doet dag. In verband met de uitbraak van Covid 19
doen we het in aangepaste vorm. Later in de maand maken we het met bestuur af.
• 24 maart 2020: De startavond van Kom over de Brug wordt vanwege Corona geannuleerd.
• 11 april t/m 5 mei 2020: In verband met Covid 19 gaat de Tulpenroute Flevoland niet door en dus ook
de door ons geplande open dag op 18 april.
• 27 april 2020: De 1ste vlaggenmast is geplaatst en vandaag vlaggen we voor de eerste keer ter
gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem Alexander.
• Mei 2020: Door Corona is de deelname aan de Graffiti kunstwedstrijd teleurstellend en met
instemming van het Geert Popkema Jeugdfonds mogen we het uitstellen naar voorjaar 2021.
• 18 mei 2020: De bron voor de waterpomp wordt geslagen voor de waterpomp. Dit wordt mede
gefinancierd uit het Coöperatiefonds van Rabobank Flevoland.
• 25 en 26 mei, en 3, 4 en 5 juni 2020: Staatsbosbeheer organiseert de landelijke Kennisdagen in
Flevoland en ook het Torenbosje zal bezocht worden. Deze worden vanwege Corona geannuleerd.
• Juni 2020: Door Corona wordt de fietsvierdaagse uit Biddinghuizen dit jaar afgelast. Volgend jaar
hopen we op betere omstandigheden.
• 22 juli 2020: Ook de 2de vlaggenmast aan de kant van de Abbertweg wordt geplaatst. Daarnaast
worden ook nog 2 prullenbakken geplaatst bij de picknickbanken aan de zijde van de Abbertweg.
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18 augustus 2020: De gevraagde aanvullende informatie (Beleidsplan, Jaarplanning & Bezoldiging
bestuur) over de stichting is voor de Belastingdienst voldoende om de ANBI-status te continueren.
25 augustus 2020: Na de start bij Hanneke’s Pluktuin bezoekt Rotary Club Dronten het Torenbosje en
krijgt een rondleiding door het bestuur.
26 augustus 2020: De waterpomp wordt geplaatst met cofinanciering van de Streekvereniging, het
Coöperatiefonds van Rabobank Flevoland en eigen middelen.
13 oktober 2020: Vanwege vernielingen door 2 crossmotoren krijgen we (tijdelijke) gebodsborden van
Staatsbosbeheer. Op hun verzoek doen wij aangifte.
Oktober 2020: Voor de realisatie van bewegwijzering, informatiebord omgeving en digitale speurtocht
wordt een aanvraag bij het ANWB-fonds ingediend. Deze wordt afgewezen, ook komt deze aanvraag
niet in aanmerking voor honorering uit het algemene ANWB-fonds.
7 november 2020: Per post ontvangen wij een gouden envelop van de Rabo ClubSupport actie van
Rabobank Flevoland met een cheque van € 543,10 voor zitbankjes rondom de nieuwe waterpomp. Dit
bedrag is bij elkaar 'gestemd' door de leden van Rabobank Flevoland.
6, 7 en 8 november 2020: De landelijke Natuurwerkdagen worden afgelast (Corona).
25 november 2020: Op initiatief van onze stichting heeft Gert Talens tijdens de opening van het
Torenbosje op 27 juni 2015 een verhaal over het neergestorte vliegtuig (icm de olieboortoren)
gemaakt. Dit heeft na een lange zoektocht door Gert geleid tot het indrukwekkende verhaal van
Kitchen & Williamson, waarvan de (digitale) première door Stichting Wende2001 is georganiseerd.
26 november 2020: Het bestuur besluit vanwege het minimale gebruik de kleinste ponyweide af te
breken. Daarnaast besluit het bestuur om de plek van de olieboortoren te markeren met de
waterpomp en de voet van de olieboortoren als zitbank/podium inclusief een fraaie speelse afwerking
van het Torenveld. Dit alles zal als vervanging komen van het eerder besloten, niet te realiseren
ontwerp. Erwin Zwaan heeft een nieuw ontwerp gemaakt waarvoor we de cofinancieringen van het
Coöperatiefonds en de Gemeente Dronten zullen gebruiken en in 2021 gaan voltooien.

Uitvoeringen
• Maai- en andere werkzaamheden: Het Bospad, het Torenveld en de Kop worden regelmatig gemaaid
c.q. geklepeld en wordt het kunstwerk vrijgemaakt van onkruid. In de zomer en najaar wordt een en
ander gehooid en gebaald door Wilfried Groot Koerkamp. Jack Dekker verzorgt het handmatige
maaiwerk. Marck Jansen leegt regelmatig de 3 prullenbakken.
• Fietsroutes: Dankzij de nieuwe fietsknooppunten wordt het Torenbosje dagelijks bezocht door
fietsers, maar ook door passerende automobilisten. De fietsroutes staan op www.torenbosje.nl.
Sponsoren
Sponsoren zijn onder andere de gemeente Dronten, de provincie Flevoland, Gicom, Vos Potato Breeding,
Streekvereniging Rondom Het Greppelveld en het Coöperatiefonds van Rabobank Flevoland.
Voorlichting en promotie
- Facebook: de activiteiten in en rondom het Torenbosje worden gedeeld door middel van
www.facebook.nl/hettorenbosje. Per ultimo 2020 heeft de pagina 287 volgers. De website
www.torenbosje.nl wordt ook regelmatig bezocht.
- Nieuwsbrieven: in januari, maart en oktober heeft de stichting 3 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
Het bestuur wordt geadviseerd door Erwin Zwaan (landschapsarchitect)
Het bestuur van de Stichting Projecten Rondom Het Torenbosje heeft 7 keer vergaderd.
Dronten, 18 mei 2021 vastgesteld en ondertekend.

Stichting Projecten Rondom Het Torenbosje

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

Balans per 31-12-2020
Activa

Passiva

Lopende rekening
Spaarrekening v Fase 3

€ 5949.75
€ 18500.16

Totaal

€ 24449.91

Eigenvermogen
Gemeente Dronten
Kom over de Brug
ANV Geoormerkt
Popkemafonds Meerpaal
Totaal

€
€
€
€
€
€

7146.64
10000.00
1500.00
3775.23
2028.04
24449.91

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

