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1. Inleiding
Polderpark Cronesteyn is een ca. 100 hectare groot park in het zuidoosten van de gemeente Leiden.
Het polderpark is primair gericht op lokale en regionale recreatie en is daarnaast van grote betekenis
voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Het gebied is grotendeels in eigendom en beheer bij de
gemeente Leiden. Er zijn diverse huurders en pachters, waaronder een volkstuinvereniging, een
agrariër, een imkervereniging, een zorgboerderij, een horecagelegenheid en een camping.
Op 9 maart 2020 is de Stichting Groen Cronesteyn opgericht. De stichting is opgericht door
particuliere gebruikers van en betrokkenen bij het polderpark. Doelen van de stichting zijn het
behoud en herstel van natuur en landschap en het bevorderen van maatschappelijke functies van het
polderpark in samenhang hiermee (zie par. 2.).
De Stichting Groen Cronesteyn is opgericht in overleg met en mede bedoeld als opvolger van de
Vereniging Vrienden van Polderpark Cronesteyn (VVPC) die reeds een aantal jaren een weinig actief
bestaan kende. Naar verwachting wordt de VVPC in het najaar van 2020 formeel opgeheven.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode (medio) 2020 tot en met 2021 en is erop gericht
zowel voor het stichtingsbestuur zelf als naar buiten toe vast te leggen welke activiteiten in deze
periode zijn gepland en op welke manier deze worden gerealiseerd. Het beleidsplan is tevens
bedoeld als bijlage bij de aanvraag van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), die van
belang is voor het werven van donateurs en subsidies.

2. Doelstellingen
Volgens artikel 3 lid 1 van de statuten heeft de stichting ten doel:
a. het bevorderen van het behoud en herstel van natuur en landschap van het Polderpark
Cronesteyn te Leiden, in samenhang met aangrenzende gebieden; natuur en landschap worden
hierbij ruim geïnterpreteerd; ook het natuurlijk milieu, cultuurhistorie en archeologie worden
hieronder gerekend;
b. het bevorderen van maatschappelijke functies van het polderpark, in samenhang met het onder a.
omschreven doel, met name natuureducatie, natuurbeleving en natuurgerichte recreatie, natuuren milieuvriendelijke volkstuinen, en agrarisch medegebruik in de vorm van natuur- en milieuvriendelijke landbouw en bijencultuur.
Voor de komende jaren zijn deze doelstellingen uitgewerkt en concreter gemaakt in de volgende
'speerpunten':
- meer weidevogels door beter beheer en betere inrichting van de graslanden;
- gezond, helder water door beter waterbeheer;
- het bevorderen van de biodiversiteit in het park (denk ook aan insecten, paddestoelen en
moerasplanten);
- mensen bij het park betrekken, o.a. door voorlichting en activiteiten;
- behoud van het historische landschap;
- een mooi, schoon en open park dat goed beheerd wordt, dus in overeenstemming met het nieuwe
beheerplan.

3. Bestuur
Het bestuur bestaat sinds de oprichting in maart 2020 uit de volgende personen:
- Corinna (C.L.) Vermeulen (voorzitter);
- Kees (C.T.M.) Vertegaal (secretaris);
- Johan (J.D.) Hogendoorn (penningmeester);
- Dirk Jan (D.J.) Binnendijk (bestuurslid);
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-

Sjaak (J.J.) van de Geijn (bestuurslid);
Tineke (T.) Mook (bestuurslid).

Er is geen dagelijks bestuur ingesteld. Volgens art. 6 lid 3 van de statuten kan het bestuur worden
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd.

4. Organisatie
Adres
De Stichting Groen Cronesteyn heeft geen eigen kantoor.
Het postadres van de stichting is het adres van de secretaris:
- C.T.M. Vertegaal
Drakestein 16
2352 JV Leiderdorp
Het e-mailadres van de stichting is info@groencronesteyn.nl.
Website
De website van de stichting is www.groencronesteyn.nl.
Kamer van Koophandel
De Stichting Groen Cronesteyn is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer
77587693 en RSIN-nummer 861056309.
Belastingplicht
De stichting is bij de Belastingdienst ingeschreven onder nummer 8610.56.309.B.01. De stichting is
naar het oordeel van de Belastingdienst geen ondernemer en op grond hiervan vrijgesteld van
betalen van omzetbelasting.
ANBI/CBF
De stichting heeft op dit moment nog geen ANBI-status. Voornemen is om deze in de komende
periode aan te vragen. Dit beleidsplan is mede met dat doel opgesteld.
De stichting geniet geen erkenning van het CBF als 'goed doel'. Er is nog geen besluit genomen over
een eventuele aanvraag tot erkenning als CBF-goed doel.
Personeel
De stichting heeft geen personeel in dienst.
Werkgroepen
Volgens artikel 11 van de statuten kan de stichting formeel werkgroepen instellen, waarbij de taken
in overleg met de betreffende personen/vrijwilligers kunnen worden vastgelegd. Op dit moment zijn
er nog geen werkgroepen ingesteld.
Verwacht wordt dat op korte termijn de uit vrijwilligers bestaande 'Natuurbeheergroep Cronesteyn'
als werkgroep van de stichting wordt ingesteld. Mogelijk wordt ook de Vogelwerkgroep Cronesteyn
een werkgroep van de stichting.

5. Werkwijze
Volgens artikel 3 lid 2 van de statuten tracht de stichting haar doelen te bereiken door:
a. het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen over inhoud en uitvoering van het beheer van het
Polderpark;
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b. overleg met ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente Leiden en andere
betrokken overheden;
c. het indienen van zienswijzen in bestuurlijke en wettelijke procedures en ‒ indien geen andere
middelen openstaan ‒ het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen overheidsbeslissingen die in strijd zijn met de doelen van de Stichting;
d. bijdragen aan het beheer van het Polderpark door het stimuleren van beheerwerkzaamheden
door vrijwilligers;
e. bijdragen aan de kennis over het Polderpark door het (doen) uitvoeren of stimuleren van
inventarisaties van planten en dieren en van onderzoek naar landschap en geschiedenis van het
Polderpark;
f. uitwisseling van informatie en samenwerking met andere organisaties en belanghebbenden in het
Polderpark;
g. het bevorderen van de betrokkenheid van het publiek bij het Polderpark door het opzetten en
beheren van een website, door het organiseren en stimuleren van lezingen, excursies en
dergelijke;
h. het uitgeven of bevorderen van publicaties en andere vormen van voorlichting over het
Polderpark;
i. het inzamelen of anderszins bijeenbrengen van gelden ter financiering van beheer- en
inrichtingsmaatregelen ten behoeve van natuur en landschap in het Polderpark waarin niet op
andere wijze wordt voorzien;
j. andere activiteiten die ten dienste staan aan de onder lid 1 vermelde doelen.
Om haar doelstellingen te bereiken kan de stichting in voorkomende gevallen rechtens optreden.
Voor de periode 2020-2021 zijn deze activiteiten uitgewerkt in een programma: zie par. 6.

6. Programma 2020-2021
Onderstaand schema geeft een overzicht van de concrete beleidsvoornemens van de Stichting Groen
Cronesteyn in de periode medio 2020 tot en met 2021. De financiële aspecten zijn vermeld in par. 7.

THEMA 1: BEHOUD EN BEHEER
Bewaken

Volgen ontwikkelingen/plannen in en rond Cronesteyn
Reageren, publiciteit , bezwaar maken

continu
indien nodig

Beschermen

PP Cronesteyn opnemen in Natuurnetwerk Nederland
(NNN):
- opstellen nota onderbouwing en begrenzing
- lobbyen (gemeente, provincie)

2021

Beheeradviezen

Lobbyen gemeente (politiek) en HH Rijnland (bestuur)
Contact/overleg gemeente (ambtelijk) en HH Rijnland
Schouw

2020-21
2020-21
2020-21

Vrijwilligers

Overleg/afstemmen
Activiteiten/agenda/verslagen op website
Werven vrijwilligers
Werkgroep(en) opnemen in stichtingoverleg

2x/jr
continu
periodiek
2021

THEMA 2: INRICHTING
Projecten
Beheerplan

Overleg projecten Beheerplan (gemeente):
- verbeteren weidevogelgraslanden
- aanscherpen pachtcontract
- herinrichting Reigersbos incl. verplaatsen bijenstal
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2021

-

aanleg boomgaard Reigersbos
herinrichting Moerastuin
aanleg natuurvriendelijke oevers Oostelijke Graslanden
aanleg duiker Polderpad

Overige projecten

Plaatsen infoborden (pm)
Aanleg wijngaard (pm)

Verbetering
waterkwaliteit

Starten project verbetering waterkwaliteit:
- aanvragen startsubsidie voor verkennend onderzoek
- verkenning laten uitvoeren en begeleiden (ism gemeente en HH Rijnland)
- afhankelijk van uitkomsten: vervolgonderzoek, uitwerken maatregelen en realisatie

Wandel- en fietsverbindingen

Aanleg nieuw pad Cronesteyn-Zoeterwoude/Land van
Wijk en Wouden:
- via duiker A4, langs Meerburgerwatering naar Miening
- uitwerken/schetsen route
- lobbyen tbv besluit aanleg
- aanvragen subsidie voor verkennend onderzoek

2021?
>2021
2020
2021 e.v.

2021 e.v.

THEMA 3: COMMUNICATIE
Website

Logo
- ontwerpen (door bureau) en in gebruik nemen
Website groencronesteyn.nl
- ontwerp uitbesteden aan bureau
- aanmaken en plaatsen content
- beheer

Digitale
nieuwsbrief

Opzet maken
Verschijnt 4x/jaar (voor donateurs)

Media

Lokale + regionale kranten/advertentiebladen/radio/tv;
gepland: Wijkkrant Roomburg, Leidsch Dagblad
Lokale + regionale nieuwssites

Publieksgerichte
activiteiten

Verzorgen div. programmaonderdelen Hooitocht
Natuurwerkdag voor Jongeren
In samenwerking met IVN: excursies
Lezingen: vogels, landschap
Themawandelingen (per seizoen, bomen, vogels)

Publicaties

Ansichtkaarten 'Groeten uit Groen Cronesteyn'
Serie kleine boekjes 'Cronesteynreeks':
deel 1 gepland: 'Landschap':
- redactie samenstellen, maken opzet
- aanvragen subsidies
- schrijven/maken illustraties foto's
- opmaken en drukken: uitbesteden
- publiciteit
- verspreiden
In Cronesteyn: Beheergroep, Vogelwerkgroep, Volkstuinvereniging, Imkervereniging, Gemiva, Stochemhoeve, de
Tuin van de Smid, IVN-werkgroep Cronesteyn
Omgeving/Leiden: IVN, KNNV, Vrienden Leidse Hout,
Bomen-bond, Vrienden Singelpark, Naturalis e.a.

Overleg en
samenwerking
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augustus 2021
augustus 2021
augustus 2021
continu
september 2021
periodiek
incidenteel

augustus 2020
november 2021
verspreid 2021

augustus 2020
2021

periodiek

7. Financiën
Gezien de recente oprichting van de stichting is het nog niet mogelijk een goed onderbouwde
schatting maken van inkomsten en uitgaven. De hieronder weergeven ramingen hebben daarrom een
globaal en verlopig karakter.
Globale begroting/raming 2020
Inkomsten
donaties
sponsoring (notaris)
subsidie Fonds 1818
donatie/batig saldo VVPC
voorschot/lening bestuursleden
begrotingstekort 2020

€
625
€
400
€ 4.900
€
pm
€
300
€
275 ‒ pm
-- ---------€ 6.500

totaal
Uitgaven
kosten oprichting (KvK, notaris)
bestuurskosten
vaste kosten (vergaderkosten, bank, drukkosten)
abonnement onlinefondsenboek
vaste kosten beheer/hosting website
ontwerp logo, website, lay-out nieuwsbrief
drukkosten + porto verzending ansichtkaarten
kosten/bijdragen deelname Hooitochten
organisatie/zaalhuur lezingen (2 * 350)
kosten overige activiteiten
startkosten Cronesteynreeks
vooronderzoek waterkwaliteit
overige/onvoorzien
totaal

€
500
€
50
€
200
€
100
€
50
€ 1.000
€
250
€
200
€
700
€
200
€ 1.450
€ 1.400
€
400
-----------€ 6.500

Globale begroting/raming 2021
Inkomsten
donaties
subsidies en inkomsten verkoop boekje
subsidie verkennend onderzoek waterkwaliteit
subsidie pad Meerburgwatering
begrotingtekort 2021
totaal
Uitgaven
bestuurskosten
vaste kosten (bank, vergaderingen, drukkosten)
abonnement onlinefondsenboek
vaste kosten beheer/hosting website
organisatie lezingen (2 * 350)
kosten/bijdragen deelname Hooidagen/tochten
kosten overige activiteiten
opmaak, drukken, verspreiden, publiciteit boekje
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€ 2.250
€ 4.000
€ 5.000
€ 3.000
€ 1.050
-----------€ 15.300

€
100
€
400
€
100
€
100
€
700
€
200
€
200
€ 4.000

(voor)onderzoek waterkwaliteit
verkenning plan pad Meerburgwatering
overige/onvoorzien

€ 6.000
€ 3.000
€
500
------------€ 15.300

totaal
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