JAARVERSLAG 2017
•

Het doel van de Stichting
o De instandhouding van de Kalverpolder als oorspronkelijk veenweidegebied;
o De instandhouding van de droogmakerij de Enge Wormer als open gebied tussen het
Wormer- en Jisperveld en de Kalverpolder
o De promotie van de voormelde gebieden;
o Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

•

Dit doel tracht zij te verwezenlijken door
o Het bieden van steun bij het beheer van de Kalverpolder in de vorm van het
beschikbaar stellen van vrijwilligers en materiaal;
o Het organiseren van cursussen , vaartochtene.d. alsmede het opstellen en
verstrekken van informatie over het gebied als Zaans erfgoed en weidevogelgebied.

•

Staatsbosbeheer
o Met ingang van 1-1-2015 is met Staatsbosbeheer een samenwerkingsovereenkomst
gesloten. Deze overeenkomst geldt voor een periode van 10 jaar. Hierin zijn de
wederzijdse verantwoordelijkheden vastgelegd, die onder andere betrekking hebben
op de volgende punten:
§ Het beheer van de Kalverpolder
§ De jaarlijkse vergoeding
§ Welke werkzaamheden worden uitgevoerd.
§ Het om niet gebruiken van de Bunker als verblijfsruimte, werkplaats en
stalling.

•

Samenwerking
Met zowel Landschap Noord-Holland als met Staatsbosbeheer wordt nauw samengewerkt
als het gaat om de uitwisseling van informatie en ervaringen op het gebied van het beheer
van natuurgebieden.
Voorts neemt de Stichting Kalverpolder deel aan de volgende reguliere overlegstructuren:

•

Raad van Advies Stichting Kalverpolder
o De Raad van Advies is volgens planning 2 x bij elkaar geweest. In het overleg wordt
de actuele stand van zaken door het bestuur toegelicht en worden vragen van de
leden beantwoord. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
o In de vergadering van 24 oktober is een voorstel om de vergaderfrequentie naar 1 x
per jaar te brengen door de Raad van Advies geaccepteerd.

•

Platform Veenweidegebieden Zaanstreek
o Met een vergaderfrequentie van 4 x per jaar wordt door de 5 Zaanse
Veenweidegebieden overlegd. Streven van het Platform is om kennis omtrent
veenweidegebieden te bevorderen en de kwaliteit van het beheer en onderhoud van
deze gebieden te vergroten.
o Als uitvloeisel van het Manifest (n.a.v. symposium 2016) heeft het Platform de
vrijwilligersinzet in de gebieden in 2017 in kaart gebracht door de gebieden te
bezoeken en interviews af te nemen van vrijwilligersorganisaties en TBO’s.

o

•

•

De heren Jan Heijink en Willem Rol nemen als adviseurs deel aan het Platformoverleg

Zaans Natuur en Milieu Overleg (ZNMO)
o In dit overlegorgaan, met een vergaderfrequentie van 4 x per jaar, zijn alle Zaanse
Natuur- en Milieu organisaties, TBO’s, Gemeente Zaanstad en (sommige) politieke
partijen vertegenwoordigd
o Tijdens het overleg worden actuele thema’s in de Zaanse regio besproken en wordt
door iedere organisatie afzonderlijk een korte toelichting gegeven over de stand van
zaken, activiteiten, evenementen e.d.
Adviesraad Masterplan Zaanse Schans
o Begin 2017 is Stichting Kalverpolder verzocht zitting te nemen in de Adviesraad. In
deze raad worden alle plannen en voorstellen m.b.t. de ontwikkelingen van de
Zaanse Schans voorgelegd en bediscussieerd. In de Adviesraad wordt een besluit
genomen over een aan de Stuurgroep Zaanse Schans uit te brengen advies.
o In 2017 zijn met name de verkeers- en loopstromen aan de orde geweest. Dit heeft
geleid tot voorgenomen besluitvorming over o.a. parkeren en fietspadroute
(gescheiden lopen en fietsen).

•

Relatie met Staatbosbeheer.
o Het overleg met de boswachter, Paul Stoffelmeer verloopt naar wens. Op de 2e
dinsdag van de maand worden de werkzaamheden van de afgelopen maand
besproken. Ook wordt dan gekeken naar de planning voor de komende maand.
o Staatsbosbeheer heeft het Beheerplan voor de Kalverpolder geëvalueerd en
geconstateerd dat de huidige doelstelling wordt gehandhaafd. Dit houdt in dat aan de
oost-, noord- en westkant wordt gestreefd naar vochtig weidevogelgrasland. Het
midden en de zuidkant worden beheerd als moeras en veenmosrietland. In overleg
met Staatsbosbeheer wordt een nieuw werkplan geschreven, waarin per perceel het
beheer wordt vastgelegd. Hierbij zijn de frequentie, de tijd van het jaar en het
beheerdoel van belang.
o Staatsbosbeheer heeft met de pachters van rijland afgesproken, dat het waterpeil op
de betreffende percelen door Staatsbosbeheer wordt ingesteld. Voorheen gebeurde
dit door de pachters zelf, die voorstander zijn van een laag waterpeil in verband met
beweiding. Een laag waterpeil is echter ongunstig voor weidevogels en voor het
inklinken van de veenbodem.
o In 2017 vond weer een broedvogelinventarisatie plaats met de boswachter ecologie,
Ab van Dorp. Hij was benieuwd of er na het uitgevoerde Herstelplan Kalverpolder
verschuivingen in de broedvogelpopulatie zouden plaats vinden. Dit bleek niet
significant het geval. Waarschijnlijk mede veroorzaakt door het te lage waterpeil op
mogelijke weidevogelpercelen. De resultaten zijn vastgelegd in een
monitoringsrapport.

•

Technasium.
o Sinds 2 jaar is het mogelijk bij het St. Michael College de studierichting Technasium
te kiezen. Dit houdt in dat leerlingen met een Bèta-belangstelling de mogelijkheid
krijgen kennis te maken met het bedrijfsleven in al zijn facetten. Door partijen buiten
de school worden opdrachten verstrekt waar de leerlingen oplossingen voor moeten
bedenken. Voorbeelden zijn deelname aan een project van de gemeente Zaanstad
voor het veiliger gebruik van bruggen en spoorwegovergangen, en een opdracht van
het Instituut voor Natuureducatie IVN voor de aanleg van snelgroeiend bos, een zgn.
Tiny Forest. De leerlingen doen dan in kleine groepen zelfstandig onderzoek, zowel
theoretisch als praktisch en ronden dit af met een presentatie van hun oplossing aan
de opdrachtgever.

o

Eind 2017 is er in overleg met de Stichting Kalverpolder een project gestart over het
meten van biodiversiteit. Dit zal in 2018 nader worden uitgewerkt.

•

Huisvesting
De Stichting is zich er van bewust, dat het onderkomen, dat om niet gedurende de loop van
de overeenkomst met Staatsbosbeheer gebruikt mag worden, een deel is van het succes.
Alleen al het feit, dat er een samenkomstplek is waar men onder het genot van koffie het
werk kan bespreken en de middagmaaltijd kan nuttigen, draagt bij aan een goede sfeer. Ook
de ruimte om de machines te stallen en waar reparaties kunnen worden uitgevoerd, zorgen
er voor dat er veel kosten worden bespaard.
Het onderhoud aan de panden in gebruik bij de stichting wordt in eigen beheer
onderhouden vanuit de timmer werkplaats.
In het najaar van 2017 is ook de in eigen beheer vervaardigde carport gereed gekomen,
zodat ook het grote materiaal nu een redelijk droog onderkomen heeft.

•

Financiën
Er hebben zich het afgelopen jaar geen bijzondere zaken voorgedaan anders dan dat er voor
het eerst een beroep moest worden gedaan op de vrijwilligersverzekering van gemeente
Zaanstad. Een vrijwilliger heeft letselschade opgelopen bij het bedienen van een
zaagmachine. Het lijkt erop dat volledig herstel zal plaatsvinden.
De exploitatie was vóór afschrijvingen € 5.028 positief, na afschrijvingen is netto € 6.581 ten
laste van de algemene reserves gebracht.
De kaspositie is toegenomen door het positieve exploitatiesaldo vóór afschrijvingen en de
afname van het debiteurensaldo minus de investering in een nieuwgebouwde opslagruimte
voor grote machines..
Op het gebied van subsidies is er nog steeds uitzicht op een bedrag van € 28.000 incl. BTW
voor het herstel van landerijen na het beëindigen van het Herstelplan Kalverpolder. Gezien
de nog steeds heersende onzekerheid hierover is het bedrag niet als vordering opgenomen.

•

Vrijwilligers
o Het enthousiasme van de vrijwilligers voor het werken in de natuur blijft
onverminderd groot. Het aantal vrijwilligers dat zich elke week op dinsdag meldt
voor het werk bleef stijgen, waarbij op dinsdag 31 oktober 2017 een recordaantal
van 44 vrijwilligers aanwezig waren. Aan het eind van 2017 stond de teller actieve
vrijwilligers op 51, waaronder inmiddels 4 vrouwen.
o Ook het voor de vrijwilligers met partner georganiseerde “Italiaanse Buffet” werd
goed bezocht en was erg gezellig.
o Uiteraard was er ook een vrijwilligersbijeenkomst waarop door het bestuur de stand
van zaken wordt weergegeven en de vrijwilligers vragen en opmerkingen kunnen
maken ten aanzien van het beleid en verbeterpunten

•

PR activiteiten 2017.
In 2017 zijn de volgende activiteiten / evenementen door SKP (mede) georganiseerd:
o NL. Doet. Jaarlijks terugkerende landelijke werkdag voor externe vrijwilligers. Dit
jaar weer een grote groep van de Omgevingsdienst Noordzee Kanaal, begeleidt door
een forse groep “eigen vrijwilligers
o Natuurexcursie Sint Michael College. SKP heeft drie dagen
vogelherkenningstochten gevaren met groepjes 2e klas leerlingen
o Kinderboekenmarkt. SKP verzorgt voorleesvaartochten door de Kalverpolder
o Kalverpolderwandeltocht. In augustus wordt door de wandelvereniging De Laatste
Lootjes de jaarlijkse wandeltocht door de Zaanstreek georganiseerd, met een
stempelpost bij de SKP.

o
o
o
o

Open Dag SKP. Traditioneel wordt op de eerste zondag na 15 juni (sluiting
vogelbroedseizoen) een Open Dag voor de “Zaanse bevolking georganiseerd, met o.a.
gratis rondvaarten.
Nacht van de Nacht. Een groot avondevenement, waarbij het donker in de polder
kan worden ervaren. Rondvaarten door de polder en muziekoptreden in de
verduisterde bunker.
Wandeltocht Ronde van Zaandijk. Eenmalig evenement rond het jubileum van
diverse Zaandijkse organisaties. Wandeltocht met een stop bij SKP
Excursie naar het Naarder meer. Inmiddels traditie om in de vogelbroedperiode
een educatieve excursie te organiseren voor de eigen vrijwilligers. In 2017 naar het
Naarder meer met een zeer grote en enthousiaste groep.

•

Bedrijfsvrienden.
In 2017 is het aantal Bedrijfsvrienden naar 7 gestegen. De Bedrijfsvrienden leveren een
belangrijke bijdrage aan een financieel gezonde positie van SKP.

•

Donateurs.
Na enkele jaren van forse afname van het aantal donateurs is dit in 2017 redelijk
gestabiliseerd. Per 31 december 2017 zijn nu 98 particulieren donateur van de Stichting
Kalverpolder. In de praktijk is het lastig om mensen te motiveren om donateur te worden,
ondanks de vele blijken van waardering voor ons werk.

•

Facebookpagina
Op onze facebookpagnia wordt (vrijwel) iedere week verslag gedaan van onze
werkzaamheden en anekdotes. Het aantal “vrienden” is explosief gestegen tot ca. 450. Er
wordt regelmatig positief gereageerd op (de berichten over) ons werk.

•

Website.
Behoudens kleine aanpassingen is onze website ongewijzigd gebleven. Het voorziet in de
basis informatie over de Kalverpolder en de Stichting Kalverpolder in het bijzonder.

•

Bestuur.
Het bestuur heeft in 2017 7 maal vergaderd. In de vergadering van 20-2-2018 hebben zowel
Jan Duijvis als Piet van Nugteren aangegeven zich voor de volgende termijn beschikbaar te
stellen, zolang als hun gezondheid dit toelaat. Uiteraard hopen wij dat zij nog heel lang
gezond blijven. Penningmeester Pieter Bleeker heeft aangegeven dat hij op korte termijn,
doch in ieder geval aan het eind van 2018 zijn werkzaamheden neerlegt. Het bestuur is op
zoek naar een vervanger.
Het schema van aftreden is nu als volgt:
o Voorzitter
John van Loon
31 december 2019
o Penningmeester (Niet herkiesbaar)
Pieter Bleeker
31 december 2018
o Coördinator Vrijwilligers
Jan Duijvis
31 december 2020
o Planologie en Beheer
Piet van Nugteren
31 december 2020
o Secretaris
Henk Krook
31 december 2018
o Plv. Voorz. en Techniek en Monitoring Rolf Surink
31 december 2018

•

Administratie
Met ingang van 2015 wordt de boekhouding van de Stichting gedaan door AdDoo te Koog
a/d Zaan en gecontroleerd door accountant/administratie consulent A-countants te
Amsterdam. Voor het jaar 2017 is op 17 april 2018 een samenstellingsverklaring afgegeven
en is de jaarrekening op 15 mei 2018 door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd.

Zaandam 31 maart 2017
Het Bestuur van:
Stichting Kalverpolder
p.a. De Steven 32
1502BR Zaandam

