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1. Jaarverslag 2021 

 

1.1 Organisatie 

Op 24 augustus 2021 is de KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam opgericht. Hiermee stemden 

9 leden in. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ingevuld en er zijn 2 

bestuursleden voor natuurhistorische activiteiten. Het bestuur heeft 7 keer vergaderd, 

inclusief 4 leden- en activiteitenvergaderingen. 

Vanwege de coronamaatregelen waren de vergaderingen bijna altijd online. Alleen de 

oprichtingsvergadering kon fysiek, in Leeszaal-West. De ledenvergadering heeft de statuten 

besproken en goedgekeurd in januari 2022, na consultatie van KNNV Landelijk en een 

notaris. 

 

Dit jaar is de nieuwe webmaster jaar gestart met de website en heeft deze gevuld. Het 

bestuur verstuurde twee keer een nieuwsbrief. Op beide kanalen wordt bericht over 

activiteiten. Via persberichten promoten we onze activiteiten. Sociale media is (nog) inactief. 

Promotiemateriaal in de vorm van ansichten, ed. zijn in de maak. Hiervoor is subsidie 

ontvangen van RCM. 

Er is een inschrijfformulier gemaakt om tijdens een activiteit direct de inschrijving mogelijk  

te maken. 

 

Bestuur  

Voorzitter Geert van Poelgeest 

Secretaris Karin Breeuwer 

Penningmeester Sannetje van Haarst 

secretaris Natuurstudie 
natuurwaardekaart 

Edith Stuivenberg 

secretaris Natuureducatie Vacature 

secretaris Natuurbescherming Huub van ’t Hart 

Functionarissen (niet in het bestuur)  

Webmaster Karin Breeuwer 

Ledenadministratie Geert van Poelgeest 

Ondersteuner bestuur Lesley ter Maat 

Vertegenwoordiger wijk Reijeroord Sharida Bhageloe 

Team Natuuractiviteiten (excursies, 
educatie, lezingen, geen acties) 

Edith Stuivenberg 

Projecten Geert van Poelgeest 

 

1.2 Financiën 

Het Rotterdams Milieucentrum (RCM) en de KNNV afdeling Delfland hebben de vereniging 

financieel ondersteund in de kosten van oprichting en werving. Hiervoor hebben we van het 

RCM €250,00 werkgeld ontvangen en op aanraden van het RCM een aanvraag projectgeld 

€1500,00 ingediend en ontvangen. Natuurlijk Delfland doneert  €500 aan onze vereniging.  

Omdat we de vereniging nog niet hebben geformaliseerd bij de Kamer van Koophandel en 

daardoor nog geen bankrekening hebben wordt de financiële ondersteuning ontvangen via 

Natuurlijk Delfland. In 2021 is €25 van niet-leden ontvangen voor deelname aan een 

activiteit. 



 

Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022, Natuurlijk Rotterdam e.o., 31 mei 2022 4 

In 2022 starten we met de administratie en met het innen van contributie voor Natuurlijk 

Rotterdam e.o..  

1.3 Ledenadministratie 

We begonnen in augustus met 9 leden en sloten het jaar af met 19 leden. 

1.4 Natuurhistorische activiteiten 

Er zijn een vijf buitenactiviteiten georganiseerd, eveneens in samenwerking met andere 

KNNV-afdelingen. Twee activiteiten zijn vanwege coronamaatregelen afgelast. Deze worden 

verplaatst naar 2022. 

1.4.1 Natuurstudie 

PM 

…... 

1.4.2 Natuureducatie 

Er zijn dit jaar diverse activiteiten gedaan. Zie de bijlage. Een aantal activiteiten kon vanwege 

corona niet doorgaan. 

…... 

1.4.3 Natuurbescherming 

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst werd al het idee van een Natuurwaardenkaart besproken. 

De aanleiding was de wens van de aanwezigen om de kleine stukjes groen met een hogere 

biodiversiteit beter te leren kennen en te beschermen. Een Natuurwaardenkaart geeft een 

overzicht van en inzicht in de aanwezige beschermde, (lokaal) bedreigde of anderszins 

interessante flora en fauna gekoppeld aan terreintypen in een vastgesteld gebied. 

Vastgesteld werd dat er een dergelijk initiatief niet bestaat en/of niet openbaar toegankelijk 

is. Wij hebben besloten om er een project Natuurwaardenkaart van te maken en er werd een 

projectvoorstel voor geschreven.  

Er is een zienswijze ingediend op de ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam.  
 
Met Natuurmonumenten is gesproken over de opzet van een Team Natuurbeheer voor 

Landgoed De Tempel, Delftweg, Overschie. Er wordt nu een nieuwe boswachter/tuinbaas 

voor De Tempel gezocht. Als die in dienst is wordt verder gesproken. 
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2. Jaarplan 2022 

2.1 Organisatie 

Het bestuur vraagt de leden de statuten te accorderen en laat deze vastleggen door een 

notaris. Er wordt een bankrekening geopend. 

Onderzocht wordt een fusie met KNNV afdeling Waterweg Noord (WWN). 

Door het geven en verspreiden van pr materiaal genereren we meer zichtbaarheid bij het 

Rotterdamse publiek. Hierdoor werven we leden en krijgen we meer slagkracht voor onze 

ambities. 

Er wordt gestart met het project ‘naar een nieuwe KNNV in Rotterdam’ waarin naar een 

actieve en zichtbare KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam wordt gestreefd. 

 

2.2 Financiën 

Met de financiële administratie en contributieheffing en dus ook afdracht aan landelijke 

KNNV wordt in 2022 gestart als de vereniging is ingeschreven in de Kamer van Koophandel 

en een bankrekening heeft kunnen openen. 

De ledenvergadering heeft de contributie vastgesteld. Voor gewone leden bedraagt deze  

€ 35,00, voor jeugd en partnerleden € 17,00. 

De afdracht aan KNNV landelijk is in 2021 vastgesteld: gewone leden € 22,50; cursusleden 

€11,25; jeugdleden € 9,25; huisgenootleden € 8,00. 

Onderstaande de allereerste Natuurlijk Rotterdam e.o. bescheiden begroting voor 2022, zie 

bijlage 2 

2.3 Natuurhistorische activiteiten 

Een plan voor activiteiten in 2022 wordt door de leden opgesteld. Per activiteit meldt een lid 

zich als verkenner. Deze verkenning doet de organisatorische voorbereiding. Na afloop 

proberen we van die activiteit een publicatie te maken, deze wordt ook buiten de vereniging 

bekend gemaakt. 

Het project Natuurwaardenkaart wordt uitgewerkt en geeft focus aan onze activiteiten. 

Er worden vier gebieden voor de Natuurwaardenkaart vastgesteld en als excursie in de 

agenda opgenomen. Ook zal worden uitgewerkt hoe de Natuurwaardenkaart vorm en inhoud 

zal gaan krijgen. 

2.3.1 Natuurstudie in ontwikkeling 

2.3.2 Natuureducatie in ontwikkeling 

2.3.3 Natuurbescherming in ontwikkeling 
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Bijlage 1: Overzicht activiteiten 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Insecten fotograferen in de Spoortuin, foto: sannetje 

1. Za 18/09, 10:00 – 12:00 uur, natuurbescherming World Clean-up Day 

 Verkenner: Celeste 

Deelnemers: 4 leden (2 in Rotterdam, 1 in Schiedam, 1 in Delft) 

2. Za 09/10, 13:00 – 15:00 uur, Workshop Insecten fotograferen in de Spoortuin 

 Verkenner: Sannetje (met initiator Philip van de Groene Connectie) 

 Leider: Geert  

 Deelnemers: 9 leden + 1 nieuw lid, 5 niet leden 

3. Za 24/11, 10:20 – 12:00 uur, excursie met studiegroep Paddenstoelen, Kralingse Bos 

 Verkenner: Geert 

 Leider: leider studiegroep paddenstoelen van Natuurlijk Delfland  

 Deelnemers:8 leden (5 van Natuurlijk Delfland, 3 leden van Natuurlijk Rotterdam) 

4. Za 30/11, 20:00 – 22:00 uur, wandeling Date met het Duister / Nacht van de Nacht 

 Verkenners: Karin & Lesley  

 Deelnemers: 5 leden, 4 niet-leden, 2 gasten 

5. Za 04/12, 10:00 – 12:00 uur, bomenwandeling, Statige Laantje Kralingsche Bos 

 Verkenner: Edith (invaller Celeste)  

 Deelnemers: 4 leden, 1 nieuw lid, 1 gast 

Afgelast / uitgesteld ivm Corona 
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6. Zo 19/12, 09:00 – 11:00 uur, wandeling Herinrichting Eiland van Brienenoord goed voor de 

natuurwaarde? 

7. Do 29/12, 13:30 – 14:30 uur inventariseren Bloemen in Bloemhof inclusief botanisch krijten / 
Eindejaars Plantenjacht 

Bijlage 2: Jaarrekening en balans 
 

 

 

 

Ad 1: contributie: uitgaande van 30 leden en 10 jeugdleden.  


