
Jaarverslag Stichting Het Beekenbos over 2019 
 

1. Ontwikkelingen 
 
2019 was een jaar waarin het Beekenbos zijn takken naar diverse kanten spreidde.  
 
In de raadsvergadering van de gemeente Cranendonck van 9 juli werd besloten dat de 
ruiming van het drugsafval niet door ons betaald hoeft te worden. 
Van onze kant blijven we alert op maatregelen die zo’n stort kunnen voorkomen. 
Zo werden de 2 afgezette zandpaden periodiek door ons gecontroleerd. 
 
Er zijn besprekingen gestart met de gemeente over onze uitbreidingsmogelijkheden, 
wellicht in het natuurpark De Grote Heide en zo dicht mogelijk bij ons huidige bos. 
Deze besprekingen zullen ook in 2020 nog doorlopen. 
We begonnen vast met sparen voor deze uitbreiding. 
 
Voorts hebben studenten van Hogeschool Larenstein als stageopdracht een 
beheersplan voor ons bos gemaakt. Dit zal vanaf 2020 geeffectueerd worden. 
 
Het bestuur heeft een aanvang gemaakt met vernieuwing van het beleidsplan van 
enkele jaren terug. Dit zal begin 2020 worden vastgesteld en vanaf dan gelden. 
 
2. Beloningsbeleid vrijwilligers 
 
Er is een notitie vrijwilligersbeleid op de site geplaatst. Op het punt van vergoedingen 
volgt deze de eisen van de belastingdienst. 
Het is aan de vrijwilliger om te bepalen of hij/zij van deze regeling gebruik wil 
maken. Door het bedrag van de vergoeding aan de stichting te schenken kan de 
schenker zijn/haar gift opvoeren als gift bij de belastingaangifte. Daarnaast dient, 
om voor een vergoeding in aanmerking te komen, de vrijwilliger wel inzage te 
geven in zijn of haar inzet, waar het bestuur mee heeft ingestemd. 
 
3. Privacybeleid 
 
In ons privacybeleid wordt o.a. gesteld dat de verstrekte persoonsgegevens door 
Het Beekenbos uitsluitend worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van 
haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten, en in het bijzonder voor het 
expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. 
Ook bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld, met inachtneming van 
de wettelijke bepalingen. 
 
4. Beekenbosdag 
Op 12 oktober is met een aantal donateurs/belangstellenden de 4e Beekenbosdag 
georganiseerd – wederom een succes. 
Door een boswachter van Staatsbosbeheer werd uitleg gegeven over hun wijze van 
bosbeheer in het aan ons eigendom grenzende gebied, gevolgd door een wandeling 
door/langs ons bos en in de omgeving.  



Daarna vond een rondleiding plaats door het complex van de naburige abdij, de 
Achelse Kluis, met tot slot samenzijn in het restaurant aldaar. 
 
5. Pyroil 
 
Voor dit opstartende bedrijf dat in Moerdijk uit plasticafval ‘groene’ scheepsbrandstof 
wil gaan produceren is een startnotitie gemaakt door onze voorzitter en onze adviseur 
voor bosaankoop, Sjaak de Ligt. 
Deze kostennotitie berekent hoeveel bos er in welke gebieden, binnen en buiten 
Europa, zal moeten worden aangekocht t.b.v. CO2 compensatie voor het verbranden 
van het plastic en later van de scheepsbrandstof die hieruit geraffineerd wordt. 
Een proefinstallatie in Bulgarije blijkt het goed te doen, en naar verwachting gaat 
‘Moerdijk’ in 2020 draaien. 
Zo levert Beekenbos know how aan derden. En hopen we dat Pyroil ons zal bedenken 
en gebruiken voor CO2 compensatie wanneer we willen uitbreiden.  
 
6. Treesplease 
 
In het verlengde van onze bemoeienis met Pyroil hebben 2 van onze bestuursleden, 
waarvan één tijdelijk, plaatsgenomen in het bestuur van Treesplease. De voorzitter 
van deze stichting is de vroegere ‘weerman’ van TV, Reinier van den Berg, nu lid van 
het managementteam op het gebied van communicatie bij Pyroil. Treesplease is een 
stichting die via het bedrijf Ody Social met een ‘bomenknop’ op aangesloten browsers 
inkomsten genereert uit aankopen via deze browsers bij webshops. Van elke aankoop 
staat de webshop een deel van zijn marge af aan Ody, dat na aftrek voor eigen kosten 
deze bedragen voor 80% doorsluist naar Treesplease. Hiervan worden dan bomen 
gekocht, met advies van onze adviseur Sjaak de Ligt. Wellicht kan Beekenbos in de 
toekomst ook gebruik maken van deze Treesplease-gelden. 
 
7. Nieuwsbrieven 
 
De 6e Nieuwsbrief is op 19 juni uitgekomen, met o.a. kort nieuws over de afhandeling 
van de drugsafvalstort, onze toekomstplannen, en een oproep voor zomerdonaties. 
De 7e was in december, met meer gedetailleerd nieuws over over ons zoeken naar 
(liefst aangrenzende) grond, de komst van een nieuwe penningmeester in 2020, en 
wederom een oproep voor donaties. 
 
8. Folder 
 
Omdat er t.b.v. de uitbreidingsplannen meer publiciteit voor funding nodig is, hebben 
we een folder gemaakt en deze op de site geplaaatst. Deze is te vinden onder de kop 
‘Doel en ontstaanswijze stichting’, en kan (desgewenst met behulp van een korte 
richtlijn) worden gedownload. Het zou mooi en nuttig zijn als lezers bereid zouden 
zijn ergens wat folders neer te leggen. 
 
9. Prov. Beheerssubsidie 
 
Deze subsidie is na aanvraag ontvangen – ze is gering, maar alle beetjes helpen. 
 
 



10. Verjonging bestuur 
 
Eigenlijk moet zo’n stichting als de onze door een jongere generatie worden 
voortgezet. Pogingen daartoe hadden nog geen succes.  
Wel wordt Jos Teeuwisse, die zich 4 jaar als penningmeester in ons bestuur heeft 
ingezet, medio 2020 opgevolgd  door een jongere, vrouwelijke penningmeester.  
We waren blij met de inzet van Jos, en verheugen ons op zijn opvolgster. 
 
 
 


