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Jaarverslag 2009 – van 20 november 2008 tot en met 31 december 2009
1. Historie
In juli 2007 raakte bekend dat de vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag in een aantal gangen
scheuren vertoonde. Hierop besloot de eigenaar van de bunker, Staatsbosbeheer, SBB, deze uit
veiligheidsoverwegingen te sluiten voor het publiek. Naar aanleiding hiervan stelde GroenLinks
vragen aan het College van B&W en drong erop aan stappen te ondernemen om de bunker opnieuw vrijgegeven te krijgen voor publieke rondleidingen.
Wethouder Arie van der Lee trad in contact met SBB en vond er een welwillend oor, met dien
verstande dat het SBB aan fondsen ontbrak om de bunker te herstellen. Van der Lee vroeg Antoon
Claassen en Klaas van der Poel actie te ondernemen. Dit leidde onder meer tot gesprekken met
Carla Scheffer, gemeenteambtenaar belast met monumenten en cultureel erfgoed, over subsidiemogelijkheden en aanwijzing van de bunker als monument, met Rudi van Venetië, districtshoofd
Randstad Noordvleugel SBB, over de ideeën over de bunker en met Kees Neisingh die benaderd
werd om zich aan te sluiten.
Wethouder Nico Alkemade, die de betreffende portefeuille van Van der Lee had overgenomen,
belegde op 20 november 2008 een vergadering voor de direct betrokkenen: Van Venetië, SBBboswachter Mark Kras, Neisingh, Claassen en Van der Poel – ook de betrokken ambtenaar, Carla
Scheffer, was aanwezig. De heren Neisingh, Claassen en Van der Poel namen op zich om een
stichting op te richten, Stichting Vleermuisbunker Wassenaar, die het initiatief verder zou dragen.
De gemeente zegde een startsubsidie toe.
2. Oprichting Stichting Vleermuisbunker Wassenaar
Op 29 januari 2009 werd de stichting verleden door notaris mr. Paul Gorsira te Wassenaar. Het
Bestuur bestond op dat moment uit Kees Neisingh, voorzitter, Antoon Claassen, secretaris, en
Klaas van der Poel, penningmeester.
Het doel van de stichting is, conform art. 2 van de statuten,
1. het behoud en herstel van de vleermuisbunker aan het Wassenaarse Slag,
2. het bevorderen van het behoud en herstel van de Atlantikwall en haar onderdelen in
Wassenaar en de regio daaromheen
3. en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het behouden en cultiveren van, conform art. 2 van
de statuten,
1. de cultuur-historische betekenis van de bunker,
2. de natuurwetenschapeplijke betekenis van de bunker en directe omgeving,
3. de educatieve betekenis van de bunker, met name voor jongeren en
4. de recreatief-economische betekenis van de bunker.
De belastingdienst erkent de stichting als ANBI-instelling – giften aan de instelling zijn onder
voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen.
Het Bestuur besloot een Comité van Aanbeveling in te stellen en het hoofd district Randstad
Noordvleugel SBB te benaderen om als adviseur de stichting van advies te dienen.

3. Bestuur
Het Bestuur breidde zich uit met Jacques Bartels en Robert van Lit – daarmee bestaat het Bestuur
uit
1. Kees Neisingh, voorzitter
2. Antoon Claassen, secretaris
3. Klaas van der Poel, penningmeester
4. Jacques Bartels, lid
5. Robert van Lit, lid
Het Bestuur kwam in 2009 acht maal in vergadering bijeen. Er hadden gesprekken plaats met
wethouder Alkemade, mw. De Jonge, SBB, mw. Haarsma, Vleermuiswerkgroep Nederland, Vlen,
en een vertegenwoordiging van de vrijwillige rondleiders.
4. Comité van Aanbeveling
Voor het Comité van Aanbeveling zijn benaderd drs. J. Th. Hoekema, burgemeester, J. Franssen,
Commissaris van de Koningin, een vertegenwoordiger van de Vlen, J.-F. Blarel, ambassadeur
van Frankrijk, kolonel Ph. Delarc, defensie attaché van Frankrijk, drs. P.H. Kamphuis, directeur
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, G..J. Doornbos, dijkgraaf HollandRijnland, drs. J.
Lintjer, voorzitter Vereniging Vrienden van Wassenaar, en A. van Herk, voorzitter Economisch
Overleg Wassenaar.
Toezeggingen zijn binnen van de heren Hoekema, Franssen, Kamphuis, Lintjer en Van Herk. De
heer Franssen heeft het verzoek in beraad en de heer Delarc, vertrekkend, laat het besluit over
aan zijn opvolger. Welwillende, niettemin negatieve, reacties, kwamen binnen van de Franse ambassadeur en de dijkgraaf HollandRijnland.
Mw. drs. Saskia de Jonge, de opvolger van de heer Van Venetië, bleek bereid om als adviseur van
de stichting op te treden.
5. Bijdragen
De gemeente Wassenaar heeft de stichting een startsubsidie verleend van € 2.000. Stichting ZaBaWas, met dank aan Jacques Bartels, verleende een bijdrage van € 10.000, op afroep beschikbaar te stellen, met name voor het ontwikkelen van communicatieve activiteiten, waaronder het
openen van een website.
6. Startdocument
In haar startdocument zet de stichting achtergronden en plannen uiteen. Het startdocument staat
op www.vleermuisbunker.nl. Op de website staan ook bijdragen over de vleermuizen die in de
bunker verblijven, de bunker als onderdeel van de Atlantikwall, de actie van de Franse commando’s van 1944, Programma van Eisen voor herstel en gebruik van de bunker en de stichting,
inclusief het Bestuur en secretariaatsadres: Adriaan Pauwstraat 8, 2242 LT Wassenaar.
Het Bestuur stelde tevens een werkdocument op dat de verhouding tussen de stichting en de Vlen
vastlegt en stelde een communicatieplan vast.

7. Persconferentie
Op woensdag 15 december 2009 belegde het Bestuur zijn eerste persconferentie. Op de conferentie ging de voorzitter in op de achtergronden voor de oprichting van de stichting en ontvouwde hij
de plannen voor de toekomst, daarin benadrukkend dat de stichting de betrokken partijen bijeen
wil brengen opdat deze in gezamenlijkheid hun verantwoording nemen voor het herstel en behoud en de openstelling van de vleermuisbunker. De stichting draagt een tijdelijk karakter.
Wethouder Alkemade gaf op de persconferentie een korte inleiding vanuit de gemeente waarna
hij de website van de stichting lanceerde: www.vleermuisbunker.nl . Namens SBB gaf mw. De
Jonge haar visie over de bunker.
Vooraf gaand aan de persconferentie had de voorzitter een radio-interview met Radio West. De
Wassenaarse Krant en het Wassenaars Nieuwsblad brachten een verslag, met foto, van de persconferentie. De Wassenaarder publiceerde een interview met de voorzitter.
Lieke Jongbloed van het dagblad De Telegraaf benaderde op eigen initiatief de voorzitter voor
een interview, met foto, dat op 22 september 2009 op de Haaglandpagina van de krant verscheen.
Dat was voor het Bestuur reden om vervroegd naar buiten te treden via een persbericht. De Wassenaarder, Het Wassenaars Nieuwsblad en De Wassenaarse Krant namen het bericht, met logo,
over.
8. Financieel overzicht 2009
Inkomsten en uitgaven per 31 december 2009
							
Inkomsten
Startsubsidie Gemeente Wassenaar		
€ 2.500,00
Stichting ZaBaWas 				
€ 1.606,50
Donatie					
€ 500,00
Kosten oprichting stichting en bankkosten				
Kosten communicatie							
Overige kosten							

Uitgaven

Totaal						

€ 2.039,54

€ 4.606,50		

€ 913,54		
€ 1.091,60
€
34,40

Bezittingen en schulden per 31 december 2009
							
Saldo bank					

Bezittingen
€ 2.566,96

Verplichtingen								
Toezeggingen								
Vermogen								

Schulden
€ 606,50
€ 8.393,50
€ 1.960,46

9. Toekomst
In de komende periode staan centraal het werven van fondsen, het doen opstellen van een bouwkundig advies voor herstel, verbetering en behoud, inclusief begroting, van de bunker en het
onderhouden van intensieve werkcontacten met SBB, Vlen en gemeente Wassenaar.

