STICHTING VLEERMUISBUNKER WASSENAAR
JAARVERSLAG 2011
1. Stichting
In 2009 richtten enkele enthousiaste Wassenaarders in overleg met Staatsbosbeheer de
Stichting Vleermuisbunker Wassenaar op, gezien de sluiting van de vleermuisbunker aan het
Wassenaarse Slag voor het publiek. Staatsbosbeheer, SBB, eigenaar van de bunker, sloot de
vleermuisbunker in de zomer van 2007 omdat schuurvorming in de bunkerwanden de
veiligheid onder druk zette.
Het hoofddoel van de stichting is heropening van de bunker voor het publiek. In dat kader
werft de stichting fondsen voor herstel van de bunker. Daarnaast wil het bestuur de bunker
herinrichten en aandacht schenken aan de bunker als historisch relect, als natuurobject waar
vleermuizen vertoeven en als bron voor educatie en recreatie.
2. Bestuur
In 2011bestond het bestuur uit Kees Neisingh, voorzitter, Antoon Claassen, secretaris, Klaas
van der Poel, penningmeester, en Robert van Lit, bestuurslid. Het bestuur kwam vijf maal in
vergadering bijeen.
Het bestuur stelde het jaarverslag en de jaarrekening 2010 vast en verleende décharge aan de
penningmeester. Daarnaast besteedde het bestuur onder meer aandacht aan het verkrijgen van
subsidies en giften en zette het de eerste stap op weg naar herstel.
De Wassenaarder, De Wassenaarse Krant en De Telegraaf schonken aandacht aan het
jaarverslag.
De stichting verwierf ook voor 2011 de ANBI-status, hetgeen onder voorwaarden
mogelijkheden biedt om giften aan de stichting voor de belastingen af te trekken..
Het bestuur gaf acte de presence op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Wassenaar.
Bij de februariherdenking aan het Wassenaarse Slag van de in de Tweede Wereldoorlog
gevallen Franse commando’s verspreidde de stichting folders over haar werk en de betekenis
van de bunker.
3. Comité van Aanbeveling
Het comité vanaanbeveling bestaat uit de leden J. Franssen, commissaris provincie ZuidHolland, J. Hoekema, burgemeester Wassenaar, P. Kampuis, directeur Nederlands Instituut
Militaire Historie, Peter Lina, Unep/Eurobats en André van Herk, voorzitter Economisch
Overleg Wassenaar.
4. Subsidieaanvragen
Het bestuur deed een subsieaanvraag bij de provincie voor een bijdrage uit het
Stimuleringsfonds Landelijk gebied en bij de Rabobank Wassenaar, beide ter financiering van
de bestektekening. Met de Rabo Bank heeft overleg plaats. De provinice wees het verzoek af
– navraag leerde dat het provinciale fonds niet over enig budget bleek te beschikken. Later in
het jaar besloot de provincie tal van subsidies te schrappen, hetgeen een hernieuwde aanvraag
kansloos maakte.
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Meer in het algemeen overlegde het bestuur intern over subsidiemogelijkheden. In dit kader
had onder meer een bespreking met burgemeester Jan Hoekema plaats –hij zegde toe zich in
te spannen voor sponsoring en bijdragen om niet.
5. Aanzet tot herstel
Het bestuur ontving op verzoek enkele offerten voor het maken van een bestektekening, de
eerste stap op weg naar herstel van de bunker. Het bleek een relatief moeizaam traject, met als
gevolg dat het bestuur eerst in 2012 een besluit over de binnengekomen offerten kan nemen.
6. Jaar van de Vleermuis
In het kader van het Jaar van de Vleermuis organiseerde de stichting tezamen met SBB een
vleermuistentoonstelling in de Wassenaarse bibliotheek – wethouder Fred Sanders opende op
de tentoonstelling. De tentoonstelling schonk aandacht aan de vleermuizen, in het bijzonder
de Meervleermuis, die in de bunker huist, en ook aan de Tweede Wereldoorlog en de actie
van de Franse commando’s in 1944.
De tentoonstelling, met een prijsvraag voor kinderen, kreeg ruime aandacht in de pers.
Door omstandigheden moest de lezing door dr. Jifka Haarsma komen te vervallen.
De stichting nam op 11 september 2011 deel aan de natuurfeestdag van Dunea op Meijendel,
samen met SBB. Ondanks het winderige en natte weer was de belangstelling voor de dag en
ook voor de bunker en zijn vleermuizen groot.
7. Vrienden en vrijwilligers
In 2011 telde de stichting een beperkt aantal ‘vrienden’ dat de stichting financieel steunt. Het
bestuur besloot om voor hen in overleg met SBB op een geschikt moment een excursie in de
bunker te organiseren. Daarnaast kan de stichting rekenen op de warme belangstelling van een
aantal vrijwilligers, leden van de groep rondleiders die in het verleden belangstellenden in de
bunker rondleidden in nauw overleg met Staatsbosbeheer tot het sluiten van de bunker in de
zomer van 2007.
8. Folder
Gezien de tentoonstelling in de bibliotheek en de natuurfeestdag van Dunea besloot het
bestuur de folder te herdrukken.
9. Jaarrekening
Jaarrekening 2011 Stichting Vleermuisbunker Wassenaar
Samenvatting inkomsten en uitgaven 2011
Donaties vrienden
Kosten bank
Kosten KvK
Kosten drukwerk
Kosten website

Inkomsten
€
75,00

Uitgaven
€
€
€
€
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96.58
26.64
122.57
85.40

Saldo
Totaal

€ 256.19
------------€ 331.19

------------€ 331.19

Overzicht bezittingen en schulden per 31 december 2012
Saldo bank 1 jan 2011
Saldo bestedingen 2011
Saldo bank 31 dec 2010
te betalen rekeningen 31 dec 2010
te innen vorderingen 31 dec 2010
Vermogen

€ 605.51
€ 256.19
------------€ 349.32
€
0
0
------------€ 349.32

K.G. van der Poel, penningmeester

Wassenaar, 12 maart 2012

10. Tot slot
In 2011 is met name ingezet op het maken van een bestek voor het herstel van de bunker en,
in het kader van het Jaar van de Vleermuis, publiekelijk aandacht gevraagd voor het werk van
de stichting.
Het Bestuur, 30 maart 2012

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