Jaarverslag Stichting Het Beekenbos over 2018
1. Ontwikkelingen tot mei
2018 was voor de stichting een mooi maar bewogen jaar.
Het begon onschuldig: het plaatsen van bordjes bij ons ‘Beekenbos’. Met een logo,
dat we uit verscheidene professionele ontwerpen uitkozen.
Ook werden er korte stukjes over ons bos geplaatst in een paar plaatselijke bladen.
En hadden we in de loop van dit jaar soms nuttige mailwisselingen met donateurs.
In januari raasde een storm over ons land en braken bij ons 13 bomen af.
Eén boom is aan stukken gezaagd omdat hij over een pad lag dat gebruikt wordt door
2 ‘aanpalende’ landbouwers.
We laten de andere 12 (voorlopig?) liggen, dus het opgeslagen CO2 blijft bewaard,
maar ze groeien niet verder. Dit blijft zo tot er een beheersvisie is ontwikkeld.
Hiervoor worden hogescholen met een bosbouwafdeling benaderd.
Ondanks dit ongerief meldden zich juist toen nieuwe leden aan!! Mede door de
hierboven genoemde artikeltjes.
Een deel van de renteloze lening bij een donateur voor de aankoop van ons bos is in
februari reeds afgelost. Er blijft nog een stuk staan.
In maart is een ‘save the date’ voor de 2e Beekenbosdag uitgegaan. De sluitingstijden
van de Achelse Kluis moesten even worden nagegaan, i.v.m. het biertje en hapje na
afloop van het bosfestijn.
Voor de goedkeuring van de Jaarrekening over 2018 vroeg onze accountant veel
aanvullende informatie: notariële akte bosaankoop eind 2017, leningovereenkomst
(zie boven), etc.
Maar nadat we deze hadden verschaft is alles goedgekeurd – onze zaken zijn op orde.
2. Drugsgerelateerde vloeistoflozing
En toen kwam begin mei bericht van de gemeente Cranendonck over een ‘drugsgerelateerde vloeistoflozing’ op ons terrein.
De gemeente zei dat er onmiddellijk geruimd moest worden, en wij konden niet
anders dan instemmen.
Vrij snel daarna hebben wij onze maatregelen genomen: 1 pad afgesloten met een
afsluitpaal – zodanig dat de landbouwers er met hun sleutel wel door kunnen.
Het andere pad gewoon met een boomstam. Liggend hout genoeg.
De gemeente stemde hiermee in maar had bezwaar om het achterpad, waarover de
vloeistofdumpers waarschijnlijk zijn gekomen, af te sluiten.
Later ontvingen wij van de gemeente een mail waarin ons werd gevraagd €20.000 te
betalen voor ruiming en grondaanvulling.
Nog afgezien van het feit dat dit een ongespecificeerd bedrag betrof, hebben wij de
gemeente laten weten daar letterlijk geen geld voor te hebben, daar onze donateurs
hebben gestort om bos te kopen of aan te planten, en niet om drugsafval te (doen)
ruimen. Hieraan achten wij ons juridisch en ethisch gebonden.

Er zijn casussen bekend waarin de rechter een grondeigenaar vrijstelde van de
verplichting tot betaling, omdat hem geen verwijt kon worden gemaakt.
De gemeente wil ons terwille zijn, maar is van haar kant ook aan kaders gebonden tot op heden (januari 2019) is er geen definitieve afronding.
We hebben van het gebeuren formeel aangifte gedaan bij de politie.
Naar schatting van de politie in 2018 zijn er zo’n 400 drugslabs in Nederland.
Grotendeels werkend voor het buitenland. Zie: https://youtu.be/xsykqT_80v4
Daarmee zijn drugs één van onze belangrijkste exportprodukten, omdat er naar
schatting 14 – 19 miljard per jaar in omgaat. Een bizar record.
3. De Beekenbosdag
De Beekenbosdag was ondanks het bovenstaande een groot succes – informatief en
met een goede nazit in De Achelse Kluis.
Er werden 10 vogelhuisjes opfgehangen, en het enige betonnen vogelhuisje belandde
op het hoofd van de voorzitter. Ook belandde een ladder in de nek van een donateur.
Beiden hebben hiervan slechts kortstondig ongerief ondervonden. En volgende keer
kijken we beter uit.
4. Organisatie
Vanaf eind juli is tot ons groot genoegen dhr. S(jaak) De Ligt, vroeger direkteur van
Trees for All, onze adviseur.
De bestuurssamenstelling blijft nog ongewijzigd, maar over aanvulling met juridische
expertise wordt gedacht.
5. Vrijwilligersvergoeding
Het bestuur van de Stichting heeft besloten om in principe een vrijwilligersvergoeding
mogelijk te maken. Hiervoor hanteren we de bedragen die de belastingdienst hanteert
voor een vergoeding zonder dat daarvoor een specificatie van de vrijwilliger nodig is.
Het gaat om de volgende bedragen in euro's: per uur 5, per maand 150, per jaar 1500.
Het staat de betreffende vrijwilliger vrij om de vergoeding zelf te behouden of deze
als gift te schenken aan de stichting. De vrijwilliger kan deze gift vervolgens bij de
belastingaangifte opgeven. Eén bestuurslid heeft te kennen gegeven over één van de
afgelopen jaren van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.
5. Nieuwe ontwikkelingen
Vanaf november hebben we, via een ons bekende tussenpersoon, voorzichtig contact
opgebouwd met een partij die via pyrolyse plasticafval wil gaan recyclen tot (schone)
olie voor de scheepvaart. Daar in dit verbrandingsproces veel CO2 vrijkomt, en
bovendien de (latere) uitstoot door de scheepvaart gecompenseerd moet worden,
zoekt men naar veel compensatiebos. Natuurlijk ook in het buitenland, waaronder
landen buiten Europa. Beekenbos genereert ideeën over de wijze waarop dit
gerealiseerd kan gaan worden, en is bereid een klein demonstratie-bosgebied in
Nederland voor deze partij op hun kosten aan te kopen en te onderhouden.
Ook zijn wij bereid om als mede-oprichter zitting te nemen in een stichting die de
compensatiegelden beheert, deze uitzet bij (buitenlandse) partijen die een eigen
belang hebben bij goed beheer van het aan te schaffen bos, en dit te monitoren.

Twee van onze bestuursleden hebben relevante expertise, en de jarenlange
internationale ervaring van onze adviseur Sjaak de Ligt is hierbij van groot belang.
Mede gezien het bovenstaande zijn we verkennend in gesprek met diverse instanties
om gebied te verwerven dat grenst aan ons bos.
6. Overige aktiviteiten: Nieuwsbrieven, Privacyreglement
In april is onze 3e Nieuwsbrief verzonden – met o.a. daarin het verzoek aan bezoekers
van de Beekenbosdag in juni om nestkastjes mee te nemen, om deze op te hangen.
En natuurlijk de gebruikelijke herinnering voor donaties.
1 September is de 4e Nieuwsbrief uitgegaan, en eind van het jaar de 5e.
Tenslotte hebben we een Privacyreglement aangenomen, dat in 2019 op de site komt.

