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JAARVERSLAG 2013
1. Stichting
In 2009 richtten enkele enthousiaste Wassenaarders in overleg met Staatsbosbeheer, de
eigenaar van de Vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag, en daartoe mede aangezet door
de gemeente Wassenaar, de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar op. Het hoofddoel van de
stichting is de heropening van de bunker voor het publiek. Hiervoor werft de stichting fondsen
om de bunker te herstellen en in te richten.
2. Bestuur
In 2013 bestond het bestuur uit Kees Neisingh, voorzitter, Antoon Claassen, secretaris, Klaas
van der Poel, penningmeester, en Robert van Lit, bestuurslid. Het bestuur kwam acht maal in
vergadering bijeen.
Het bestuur stelde het jaarverslag en de jaarrekening 2012 vast en verleende décharge aan de
penningmeester. Daarnaast besteedde het bestuur met name aandacht aan het verkrijgen van
subsidies van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Wassenaar, alsmede het verkrijgen
van de gemeentelijke monumentenstatus voor de bunker.
Het bestuur maakte kennis met de wethouder Ruimte en Economie, Leendert de Lange, die op
11 februari 2013 aantrad, gaf acte de presence op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Wassenaar en was vertegenwoordigd op de februariherdenking aan het Wassenaarse Slag van
de in de Tweede Wereldoorlog gevallen Franse commando’s.
De stichting heeft de ANBI-status. Als gevolg van nieuwe regelgeving vermeldt het bestuur
op de website dat de Anbi-status aan de stichting is toegekend.
3. Comité van Aanbeveling
Het comité van aanbeveling bestond in 2013 uit de leden J. Franssen, Commissaris van de
Koning van de provincie Zuid-Holland, J. Hoekema, burgemeester Wassenaar, P. Kamphuis,
directeur Nederlands Instituut Militaire Historie, Peter Lina, Unep/Eurobats en André van
Herk, voorzitter Economisch Overleg Wassenaar.
4. Kernactiviteiten
In tegenstelling tot het tussenjaar 2012, een jaar in relatieve rust, zette het bestuur, in nauwe
samenwerking met Staatsbosbeheer, SBB, en Vleermuiswerkgroep Nederland,Vlen, in 2013
forse stappen voorwaarts met:
1. Het aanvragen van een activiteitensubsidie bij de provincie Zuid-Holland in het kader
van de provinciale Erfgoedlijn Atlantikwall1 en Cultuursporen in de Duinen, een
project van de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Katwijk, van SBB en het
duinwaterleidingbedrijf Dunea,
2. Het aanvragen van de gemeentelijke monumentenstatus voor de vleermuisbunker,
3. Het ondersteunen van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het herstel van
de bunker door SBB,
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De provincie stelde zeven erfgoedlijnen vast, waarvoor het een budget beschikbaar heeft.
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4. Het aanvragen van een gemeentelijke activiteitensubsidie, met name te besteden aan
het actualiseren van de website.
5. Het indienen van een aanvraag bij de provincie Zuid-Holland van de subsidie voor de
indicatieve activiteiten in 2014
In het kader van de genoemde genoemde activiteiten stelde restauratiearchitect Paul
Rietbroek, die eerder en bestektekening voor het herstel maakte, een begroting op, te voegen
bij de aanvraag voor de provinciale subsidie. SBB ontfermde zich over de vereiste flora- en
faunastudie, te voegen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.
De provincie kende een subsidie, de eerste tranche, toe voor het herstel van de bunker ter
grootte van € 73.502, waarvan € € 58.802 als voorschot is ontvangen. Van het toegekende
bedrag dient € 3.000 ten goede te komen aan het project Duik in de Duinen. De gemeente
verleende de monumentenstatus2 aan de bvleermuisbunker en kende voor 2014 een
activiteitensubsidie toe van € 1.200. Het wachten is op omgevingsvergunning, waarna het
herstel kan beginnen. Een minpunt vormt de verhoging van de Btw van 21 naar 23 procent.
Tevens zijn in 2013 de eerste stappen gezet voor een overeenkomst met SBB op basis
waarvan de eerste fase van het herstel van de bunker in uitvoering kan komen.
In het verlengde van genoemde activiteiten lopen contacten met het stadsgewest Haaglanden
om de vleermuisbunker op te nemen in het fietsroutenetwerk en daartoe de benodigde
bewegwijzeringsborden aan te brengen. Bovendien heeft SBB het initiatief genomen voor de
uitgave van een boekje over de vleermuisbunker en het bunkercomplex in Rijksdorp, waaraan
voorzitter Kees Neisingh een bijdrage levert.
5. Persactiviteiten

In 2014 bracht het bestuur enkele persberichten, onder meer over de subsidietoekenning door
de provincie, uit die hun weg naar de media vonden. Zowel de Wassenaarder, De
Wassenaarse Krant en Wassenaarders.nl als de regionale media AD Haagsche Courant en
Radio Midvliet schonk aandacht aan de activiteiten van de stichting.
6. Jaarrekening
Jaarrekening 2013 Stichting Vleermuisbunker Wassenaar, inclusief de toegezegde subsidie en
de uitstaande rekening
Samenvatting inkomsten en uitgaven 2013
Inkomsten
Kosten bank
Kosten website
Kosten architect
Ontvangen subsidie Rabo stimuleringsfonds
Ontvangen subsidie Erfgoedfonds

€ 11.905,19
€ 58.802,00

Saldo ontvangsten/bestedingen
------------€ 70707,19

Totaal
2

Uitgaven
€ 100,29
€
45,50
€ 11.945,99

€ 58.615,41
------------€ 70707,19

De gemeente bracht op 13 februari 2014 het monumentschildje aan op de vleermuisbunker.
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Overzicht bezittingen en schulden per 31 december 2012
Saldo bank 1 jan 2013
Saldo ontvangsten/bestedingen 2013

€
186,83
€ 58.615,41
-------------

Saldo bank 31 dec 2013

€ 58.802,24

Toegezegde subsidie Rabo stimuleringsfonds
Toegezegde tweede tranche Erfgoedfonds
Toegezegd gemeente activiteitenfonds 2014
Af te dragen bijdrage Cultuursporen
te betalen rekeningen/vorderingen 31 dec 2013

€
694,81
€ 9400,00
€ 1200,00
€ 5300,00€
0
------------€ 64.797,05

Vermogen
Inkomsten
K.G. van der Poel, penningmeester

Uitgaven
Wassenaar, 11 februari 2014

7. Tot slot
Nadat bleek dat het bestuur voor het herstel van de vleermuisbunker een beroep kon doen op
het provinciale subsidiebudget, bracht het bestuur vaart in zijn activiteiten, hetgeen een ferme
stap vooruit tot gevolg had. Het bestuur is dan ook optimistisch gestemd over het naderende
herstel van de vleermuisbunker.
Het Bestuur, 20 februari 2014
Stichting Vleermuisbunker Wassenaar
Adriaan Pauwstraat 8
2242 LT Wassenaar
www.vleermuisbunker.nl
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