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Ontwikkelingen  

Sinds afgelopen december 

hebben jullie niet van ons 

gehoord. Dus we ‘overlopen’ jullie 

niet. 

Het bos staat nu in voorjaarstooi, 

en waarschijnlijk zijn er al 

nestkastjes bezet. 

Op 19 juni gaan voorzitter en 

ondergetekende weer voor 

overleg naar Cranendonck (meer  

 

hierover later) en zullen we zeker 

ons bos bezoeken en 

bewandelen. 

Met de gemeente is inmiddels 

(mede gezien de jurisprudentie in 

dezen) overeenstemming dat de 

ruiming van het drugsafval niet 

door ons betaald hoeft te worden. 

In het nieuws is inmiddels 

meermalen aan de orde geweest 

dat onze overheid meer geld en 

menskracht wil steken in het 

voorkómen, opsporen en 

vervolgen van deze criminaliteit. 

Volgens goed ingelichte bronnen 

beloopt de Nederlandse 

harddrugsexport een omzet van 

rond 19 miljard per jaar, in xtc zijn 

we de grootste ter wereld. Slechte 

score.  

De landelijke Unit Synthetische 

Drugs (USD) is nog onderbezet. 

Wij zullen van onze kant 

vanzelfsprekend er alles aan 

blijven doen onze grond en ons 

bos zo goed mogelijk te 

beschermen. De twee afgezette 

zandpaden worden door ons dan 

ook periodiek gecontroleerd. 

  

 

Oproep voor donaties voor 

voorjaar en zomer 2019   

Het reisseizoen is voor velen al in 

volle gang, en voor anderen 

nakende. Met je eventuele CO2 

uitstoot (vliegtuig, auto, boot), kun 

je op 3 manieren omgaan: 

- niets doen 

- via de vervoerder (of zelf) je 

uitstoot compenseren 

- via een donatie aan Beekenbos 

je uitstoot omzetten in bomen. 

We hopen natuurlijk dat je voor de 

3e mogelijkheid kiest – dan weet 

je dat het geld met weinig 

overheadkosten zeker goed 

besteed wordt.  

De berekeningswijze voor jullie 

donaties vind je op onze site. 

Mocht je het lastig vinden om het 

compensatie- dus donatiebedrag 

te bepalen, dan kun je contact 

opnemen met de voorzitter Joost 

G. van Beek, die het zo voor je 

berekent. Zijn telefoonnummer is 

06 52401510, en zijn e-mail 

jgvanbeek52@gmail.com.  

Beste Beekenbosvrienden en –belangstellenden,  
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We zien jullie donaties graag 

tegenmoet op ons 

rekeningnummer 

NL45TRIO0391161040. Welk 

bedrag je ook geeft, bedenk: 

we hebben ANBI status! Dus 

de fiscus betaalt mee.  
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Nieuwe mogelijkheden, 

vliegbelasting, beheersplan    

-- Op 19 juni a.s. zal in 

Cranendonck een eerste 

bespreking plaatsvinden met 

gemeente en waterschap over 

onze uitbreidingsmogelijkheden, 

wellicht aansluitend bij het 

natuurpark De Groote Heide, 

waar in de vorige Nieuwsbrief al 

sprake van was. 

-- Iedereen kan het politieke 

gedoe rond de vliegbelasting in de 

krant volgen, maar één ding is 

zeker: veel zal deze belasting niet 

om het lijf hebben. Laat staan dat 

er voorlopig een (Europese?) 

belasting op kerosine zal komen. 

Ook de elektrische auto’s laten 

nog op zich wachten. Doorgaan 

met ons kleine maar zo nuttige 

bosplan is het enige dat er op zit. 

-- Nog steeds is het plan dat een 

student van hogeschool 

Larenstein uit Velp hiermee aan 

de slag gaat als stageopdracht. 

De planning is september a.s. In 

dit beheerplan zal o.a. worden 

aangegeven aan welke bomen en 

hoe we de CO2-opslag gaan 

meten. 

 

Advies 

Ook op een ander punt is er enige 

voortgang: voor het opstartende 

bedrijf dat uit plasticafval groene 

brandstof voor schepen wil 

ontwikkelen, is een startnotitie 

gemaakt door onze voorzitter en 

onze bosaankoopadviseur, 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 

produktieproces en latere 

verbranding van de scheepsolie, 

en wat daarvan de globale kosten 

zullen zijn. Onze kleine stichting 

levert know how over de wijze 

waarop hiermee zou kunnen 

worden omgegaan. M.n. Sjaak de 

Ligt heeft jarenlange 

internationale ervaring op deze 

terreinen. 

Wij zelf houden het, als alles 

doorgaat!!, op de genoemde 

uitbreiding van 10 – 15 ha. 

 

Jaarverslag en jaarrekening  

Het jaarverslag is door uw 

secretaris met zorg samengesteld 

en goedgekeurd door het bestuur. 

Ook de jaarrekening is 

goedgekeurd door onze externe 

financieel deskundige. Ze staan 

beide op de site. 

 

Beloningsbeleid vrijwilligers 

en privacybeleid 

Het vrijwilligersbeleid is 

geformuleerd (vragen als ‘hoe 

gaan we met vrijwilligers om en 

wat/hoe vergoeden we hen’ 

worden hier in behandeld) in 

overeenstemming met de eisen 

van de belastingdienst, en staat 

op de site onder desbetreffend 

kopje.Ons privacybeleid staat er 

ook op. 

 

 

Met vriendelijke groet namens het 

bestuur, 

Gerard Sipkema, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beekenbosdag  

12 oktober   

De eerstvolgende 

Beekenbosdag zal worden 

gehouden op 12 oktober a.s.. 

Noteer deze datum alvast! 

Natuurlijk in ons eigen bos, 

met een mooie wandeling in 

de omgeving, en nazit in De 

Achelse Kluis. Wellicht gaan 

we enig beheerwerk doen. 

Nadere informatie volgt. 

 

 

               

De  
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