
S"ch"ng Familie- en vriendenfonds ‘Het Beekenbos’ 
Jaarverslag over 2021 

1. Ontwikkelingen 

Aan Covid 19, 20 etc. raakt de samenleving (althans een deel ervan) gewend. 
Maar het blij@ oncomfortabel, en voor velen aanmerkelijk erger dan dat. 
Het bestuur is zich daarvan goed bewust, hee@ hiernaar gehandeld, en vergaderingen op 1 
na digitaal laten plaatsvinden. 

Desondanks waren er weer gunsGge ontwikkelingen bij het Beekenbos. 

De mogelijkheid om een bod te doen op de percelen langs de Buulder Aa laat nog op zich 
wachten, omdat deze onderdeel zijn van een proces van gebiedsontwikkeling, wat veel Gjd 
vraagt.  
Inmiddels deed zich de welkome mogelijkheid voor om in de buurt een perceel van de 
provincie te verwerven, aan de Keunenhoek. Het betrof een openbare verkoop, waarbij het 
aanbieden van een inrichGngsplan een vereiste was. Dit werd door ons rap gemaakt en bij de 
bieding gevoegd. 
Omdat het najaar het beste plantseizoen is, is voortvarend een afwateringssloot gegraven en 
is het perceel beplant met 850 jonge bomen. 
StaatsBosBeheer hee@ ons deze 850 jonge boompjes voor een laag bedrag geleverd – 
daaruit blijkt wel de warme relaGe met SBB. 
Het was een snelle en succesvolle acGe: zo’n 0,7 ha erbij. 
Dus sGlziSen op ons geld is niet aan de orde. 

Een diktemeGng van het Bergbos in februari gaf een groei aan van 51 ton CO2, terwijl een 
groei van 21 ton verwacht was. Waarvan akte. 

Van het Europese subsidieplan op kleine bosperceeltjes (Frans Timmermans) hebben we niet 
meer vernomen. 

2. Ak"viteiten bestuur 

Ook dit jaar hadden we weer 4 vergaderingen online: 12/02, 26/05,12/07, 09/11 (onze 20e 
vergadering!), en l 1ive, in RoSerdam. 

Voor het aspergeperceel naast ons Bergbos, dat we ooit hopen te verwerven, wordt door 
studenten van hogeschool Larenstein een plan van inrichGng gemaakt. De relaGe met de 
aspergeteler blij@ prima, hij kent onze wensen. 

We hebben een Klankbordgroep van junior meedenkers samengesteld, met taken in de 
richGng van ICT/digitale wereld, PR en communicaGe. Deze groep hee@ recht van gevraagd 
en ongevraagd advies.  
Eén advies was bv. om een paar (familie)bedrijven te zoeken die ons willen sponsoren. 



Ook hee@ een juridisch onderlegd lid de consequenGes van de WBTR (Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen) voor ons bos nagegaan. Ze schaSe in dat e.e.a. voor ons in dit 
stadium adequaat is geregeld. Een stappenplan WBTR wordt begin 2022 gemaakt. 

Over het karakter van de sGchGng hee@ een gedachtenwisseling plaatsgehad: voorlopig is 
overeengekomen dat we het midden moeten houden tussen enerzijds een sGchGng met een 
bestuur dat handelt zonder last of ruggenspraak (maar met een Klankbordgroep), en 
anderzijds een familiesGchGng. In ieder geval mag het niet voorkomen dat een (grote) 
donateur of bestuursparGj SGchGng Beekenbos ineens richGng bv. een commerciële acGviteit 
kan pushen. We blijven bij alles binnen de statuten. 

Rooster van a@reden is geaktualiseerd. 

3. Treesplease 

Met deze organisaGe onderhouden we nog steeds een goede relaGe, en onze voorziSer is er 
nog steeds penningmeester. 

4. Beekenbos(werk)dagen 

Er zijn 2 werkdagen gehouden, één in het Bergbos, en een plantdag op Keunenhoek, steeds 
met inachtneming van de coronaregels. Daarnaast nog diverse kleinere bezoeken. 
Beide dagen waren een succes, niet alleen voor het bos (zagen, snoeien en planten) maar 
ook voor de deelnemers (men was verblijd met gezelligheid in coronaGjd). 
Tevens wordt i.h.k. van de WBTR elke keer gecontroleerd of er bomen zijn die gevaar voor 
passanten opleveren. Dan worden onmiddellijk maatregelen genomen. 

In september hee@ daarnaast een familiedag van de kernfamilie van Beek met aanhang in en 
rond het bos plaatsgevonden. 

5. Penningmeester / financiën 

De nieuwe penningmeester is volledig ingewerkt en levert op diverse terreinen een 
waardevolle bijdrage. 
Zo is zij bv. alert op subsidiemogelijkheden, wat ons €5000 opleverde van Trees for All. 
Sowieso staan de financiën er goed voor. 
Het aantal periodieke donaGes neemt toe, wat een solide basis legt voor onze voornemens 
om 10-15 ha te verwerven. 
Oostendorp Stoffering en Selected Wallpapers uit Monhoort sponsort ons als eerste bedrijf 
en ze staan dus op de site. 

6. Nieuwsbrieven en andere communica"e 

Er zijn 2 Nieuwsbrieven uitgegaan, nrs. 11 en 12. Gemiddeld hee@ 62,5% van de ontvangers 
deze geopend, en 15,9% hee@ doorgeklikt naar de site. 



Een extra Nieuwsbrief in de zomer bevaSe, i.h.b. voor Keunenhoek, een oproep om 
bedragen te doneren die een aantal bomen representeren – hieraan is tot onze vreugde 
ruimschoots gehoor gegeven. 

Aangezien derden warm welkom zijn als belangstellende/vriend/donateur blijven we op 
LinkedIn acGef, maar gaan we niet op andere sociale media. 

Door onze presenGe op LinkedIn kwam een journalist van het Eindhovens Dagblad ons op 
het spoor, wat resulteerde in een interview, dat bovendien ook in het Algemeen Dagblad 
kwam. 

De site wordt door een medisch onderlegd lid, dat een drone bezit, steeds voorzien van 
nieuwe filmpjes, met bijbehorend commentaar. 

Op de bordjes bij onze percelen verschijnt een QR-code, via welke de passant kan zien wat 
we voorstaan en voorstellen. 

7. Toekomst 

Uitbreiding van ons eerste bos, aan de Bergbosweg, met het aangrenzend aspergeperceel 
staat nog in de wacht.  

OP een aantal gronden aan de Buulder Aa hopen we in 2022 te kunnen bieden en 
verwerven. 

Een plan om een wandeling tussen onze percelen uit te zeSen die men van de site kan halen 
wordt voorjaar 2022 gerealiseerd. 


