STICHTING VLEERMUISBUNKER WASSENAAR
JAARVERSLAG 2010
1. Bestuur
In 2010 kwam het Bestuur vijf maal in vergadering bijeen. Jacques Bartels bleek genoodzaakt
terug te treden wegens drukke werkzaamheden – het Bestuur dankte hem voor zijn inzet, in
het bijzonder zijn bemoeienissen met ZaBaWas.
Het Bestuur stelde het jaarverslag en de jaarrekening 2009 vast en verleende décharge aan de
penningmeester. Het Bestuur bedankte aftredend wethouder Nico Alkemade voor zijn inzet –
het Bestuur hoopt dat aantredend wethouder Henk de Greef in zijn voetsporen treedt en
namens de gemeente het werk van de stichting ondersteunt.
In januari 2010 ging de website www.vleermuisbunker.nl definitief de lucht in.
In 2010 bestond het Bestuur uit Kees Neisingh, voorzitter, Antoon Claassen, secretaris,
penningmeester Klaas van der Poel en Robert van Lit, bestuurslid.
2. Comité van Aanbeveling
Met het toetreden van J. Franssen, commissaris van de provincie Zuid-Holland, tot het comité
vaan Aanbeveling bestond het comité uit J. Franssen, CdK Zuid-Holland, J. Hoekema,
burgemeester Wassenaar, P. Kampuis, directeur Nederlands Instituut Militaire Historie, Peter
Lina, Unep/Eurobats en André van Herk, voorzitter Economisch Overleg Wassenaar.
De stichting ontving een gift van € 500 van Vrienden van W – lees: André van Herk.
3. Staatsbosbeheer, Vleermuiswerkgroep Nederland en vrijwilligers
In 2010 voerde het bestuur voortdurend overleg met Staatsbosbeheer, SBB, en
Vleermuiswerkgroep Nederland, Vlen. Op basis van de inbreng van beide paste het Bestuur
de startnotitie aan die daarmee mede gedragen werd door SBB en Vlen.
Het Bestuur overlegde met SBB, die spreekt over vleermuis-excursiebunker, voornamelijk
over zijn inzet en inbreng in het herstel van de vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag.
Dat leidde ertoe dat SBB 1. het herstel van de bunker inschreef als project, 2. een Plan van
Eisen, plan voor herstel en begroting van herstel, opstelde en 3. boswachter Tim Franssen
aanwees als projectcoördinator en bouwcoördinator.
Met de Vlen is overleg geweest over inhoudelijke inbreng ter zake het herstel en hun inzet in
kader van vergunningverlening waarover afspraken zijn gemaakt.
Met SBB en Vlen is het aanbrengen van een nieuwe ingang voor en route in de bunker en de
beveiliging van de bunker besproken die enkele malen geplaagd is door vandalen.
Om voeling te houden met de vrijwilligers, de vroegere rondleiders in de bunker, onderhield
de voorzitter het contact met hen. De vrijwilligers toonden zich zonder terughouden
enthousiast.
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4. Vrienden van de vleermuisbunker
Het Bestuur gaf een prospectus uit met algemene informatie over doel en activiteiten van de
stichting, mede om derden te informeren en ‘vrienden’ als donateur te werven. Het prospectus
kwam in augustus 2010 uit in een oplage van 1.000.
De stichting was aanwezig op de informatiemarkt van Open Monumentendag – het leverde
enkele nieuwe vrienden op.
5. Activiteiten
De voorzitter had een bespreking op het provinciehuis over subsidiemogelijkheden. Het
resulteerde in tekst en uitleg en documentatie voor een subsidieaanvraag.
Het Bestuur plant activiteiten in het kader van het VN-jaar van de vleermuis – 2011.
Opnieuw komen de adresgegevens van de stichting in de gemeentelijke informatieve gids.
6. Jaarrekening
Stichting Vleermuisbunker Wassenaar
Samenvatting inkomsten en uitgaven 2010
Stichting ZaBaWas1
Donaties vrienden
Kosten bank en KvK
Kosten drukwerk etc.
Kosten website
Saldo
Totaal

Inkomsten
€ 2.808,40
€
75,00

Uitgaven
€ 129,42
€ 1.055,53
€ 3.659,90

€ 1.961,45
------------€ 4.844,85

------------€ 4.844,85

Overzicht bezittingen en schulden per 31 december 2010
Saldo bank 1 jan 2010
Netto bestedingen 2010
Saldo bank 31 december 2010
te betalen rekeningen 31 december 2010
te innen vorderingen 31 december 2010
Vermogen

€ 2.566,96
€ 1.961,45
-------------€ 605,51
€
66,76
0
-------------€ 538,75

K.G. van der Poel

Wassenaar, 16 maart 2011
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Stichting ZaBaWas heeft in 2009 een donatie toegekend ter grootte van € 10.000. Hierop is door de Stichting
in twee tranches totaal € 4414,90 gedeclareerd. Daarmee is de toekenning dor ZaBaWas gesloten.
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7. Tot slot
In 2010 zijn een aantal stappen vooruit gezet. Om echt sprongen te maken, is het nu nodig dat
er voldoende geld beschikbaar komt voor het Plan van Eisen en het maken van het daarop
gebaseerde bestek.
Het Bestuur, 18 maart 2011

Stichting Vleermuisbunker Wassenaar
Adriaan Pauwstraat 8
2242 LT Wassenaar
www.vleermuisbunker.nl
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