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Drakestein 16, 2352 JV Leiderdorp 

www.groencronesteyn.nl 

 

 

 

Jaarverslag 2020 
 

april 2021 

 

 

De Stichting Groen Cronesteyn is opgericht op 9 maart 2020. Ten behoeve van de aanvraag van de 

ANBI-status is een voorlopig verslag opgemaakt over het jaar 2020  t/m 22 oktober 2020. Dat is nu 

aangevuld tot een kort, puntsgewijs jaarverslag over het hele jaar. 

 

Oprichting 

� na een aantal voorbereidende/verkennende overleggen is de stichting op 9 maart 2020 formeel 

opgericht; met dank aan Pepijn Beliën/Oostland Notaris 

 

Bijeenkomsten bestuur 

� in de periode maart t/m december 2020 kwam het bestuur 9x bijeen; van alle bijeenkomsten is 

een verslag opgemaakt 

 

Publiciteit/communicatie 

� in opdracht van de stichting zijn door ontwerpbureau ontwerpen gemaakt (en goedgekeurd/in 

gebruik genomen) voor logo en website 

� de website www.groencronesteyn.nl is eind augustus online gegaan (precies op tijd voor de 

Leidse Hooitocht); op de website worden regelmatig nieuwtjes, activiteiten e.d. geplaatst; de 

website 

� de digitale nieuwsbrief 'Nieuws van Groen Cronesteyn' verscheen met ingang van augustus 3x; de 

nieuwsbrief wordt toegestuurd aan donateurs en andere relaties, op de site gezet en op Facebook 

gedeeld, in totaal ca. 350 personen en organisaties 

� sinds 1 oktober is de stichting op Facebook actief 

� publiciteit in lokale/regionale media: 

- artikel over Cronesteyn in het Leids Dagblad (20 augustus), naar aanleiding van/gebaseerd op 

de eerste nieuwsbrief 

- enkele korte berichten in het Leids Nieuwsblad 

- interview met de secretaris in de wijkkrant van Room- en Meerburg (augustus) 

- interview met de voorzitter in de wijkkrant Professoren- en Burgemeesterswijk (oktober) 

� in augustus zijn door een vrijwilliger 3 ansichtkaarten 'Groeten uit Cronesteyn' ontworpen; door 

drukkerij Drukland zijn deze in een oplage van 300 exx. per stuk gedrukt; de kaarten zijn daarna 

verspreid o.a. aan de deelnemers van Leidse Hooitocht 

 

Activiteiten 

� maart: plaatsen bord op brug weidevogelgraslanden dat deze tijdens het broedseizoen niet 

toegankelijk zijn 

� opstellen Beleidsplan 2020-2021 met (o.a.) programma/activiteiten 2de helft 2020 en 2021 

� veldverkenning mogelijk (wandel)pad via faunapassage onder A4, langs Meerburgerwatering 

naar brug over watering naar Miening/Zoeterwoude 

� augustus: overleg met Naar buiten! over Leidse Hooitocht; 28, 29 en 30 augustus deelname SGC 

aan Hooitochten met 2 activiteiten (bezoek/proeven volkstuinen, landschapsexcursies) 

� 12 september t/m 10 oktober: op 5 zaterdagen en 1 woensdag i.o.m. en i.s.m. gemeente Leiden en 

de Natuurbeheergroep Cronesteyn opruimen dood hout/takken en hooi/gemaaid riet in 

Moerastuin 
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� start opzet 'Verkennend onderzoek Waterkwaliteit Cronesteyn'; opdracht aan communicatie/ 

organisatiebureau; overleg met gemeente en Hoogheemraadschap 

� start/instellen redactiecommissie eerste deel Cronesteyn-reeks (Landschap) 

 

Vrijwilligerswerk 

� opruimen Moerastuin: zie onder 'Activiteiten'; in totaal met ca. 20 vrijwilligers, geworven via 

eigen netwerk, website, Facebook, bericht in Leids Nieuwsblad, Natuurbeheergroep Cronesteyn, 

IVN en Vogelwerkgroep Cronesteyn 

� overleg met vertegenwoordiger Natuurbeheergroep Cronesteyn over samenwerking; NBGC wil 

graag samenwerken met SGC als werkgroep van de stichting; wordt verder uitgewerkt/vorm 

gegeven 

� overleg met bestuur Tuinvereniging Cronesteyn over inschakelen volkstuinders die tuinbeurt 

hebben voor vrijwilligerswerk  

� overleg met Lions Club Leiden over invulling natuurwerkdag voorjaar 2021 

� overleg met Vogelwerkgroep Cronesteyn over formele status als werkgroep van de stichting; dit is 

intussen per contract geregeld 

 

Onderzoek/monitoring 

� hele jaar: vogelinventarisaties door Vogelwerkgroep Cronesteyn 

� begin september: i.s.m. EIS/Naturalis hommel- en vlindermeetroute uitgezet in Moerastuin; wordt 

komende jaren gemonitord door vrijwilligers van de stichting 

� overleg monitoring Amerikaanse rivierkreeft en vissen; dit is intussen in gang gezet 

 

Lobbyactiviteiten 

� diverse mailcontacten met het secretariaat van de wethouder Leefbaarheid en Bereikbaarheid 

(groen) en de Leidse Milieuraad 

� diverse contacten met gemeenteambtenaren over beheersissues 

� op 7 juli (op initiatief SGC) een schouw door het park met vier gemeenteambtenaren; naar 

aanleiding hiervan diverse afspraken over uitvoeren van (achterstallig) beheer 

� overleg met gemeente over afsluiten weidevogelgraslanden, resulterend in aanpassen bebording 

en weghalen bruggetje noordoostzijde 

� overleg met Imkervereniging over verplaatsen/herinrichting bijenstal Reigersbos 

� overleg met diverse partijen over aanpak overlast Amerikaanse rivierkreeft 

� overleg met gemeente over aanpak slootschonen 

� overleg met gemeente over uitvoering baggerwerk in zuidwestelijke randsloot 

� overleg met natuur- en milieuorganisaties over Regionale Energie Strategie 

 

Financiën 

� wegens start SGC per maart 2020 beginsaldo 2020 € 0,00 

� aanvraag en toekenning vrijstelling omzetbelasting 

� subsidieaanvraag (€ 4.900) Fonds 1818 'Snelstart Stichting Groen Cronesteyn'; toegekend eind 

augustus 

� bankrekening aangevraagd en verkregen (Triodos) 

� donatie Vereniging Vrienden Polderpark Cronesteyn van batig saldo na opheffen vereniging 

� aanvraag ANBI-status; door Belastingdienst toegekend op 17 december 

 

inkomsten/uitgaven t/m medio oktober 

� inkomsten: 

- donaties         €      276 

- eerste tranche (80%) subsidie Fonds 1818   €   3.920 

- donatie Ver. Vrienden Polderpark Cronesteyn i.v.m. opheffing €   3.508 

totaal          €   7.704 

� uitgaven: 

- kosten oprichting (KvK, notaris)     €         82 

- ontwerp logo en website      €      581 

- drukkosten ansichtkaarten     €      122 
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- bankkosten       €         41 

- overige (webhosting, koffie/koek vrijwilligers)   €         41 

totaal          €      867 

� saldo: 

- per 31 december 2020        €   6.837 


