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Jaarverslag Bomenstichting 2012 

 

Terug naar een vrijwilligersorganisatie 

Het jaar 2012 was een bijzonder jaar voor alle betrokkenen bij de Bomenstichting. Na de 

verhuizing van het kantoor van Utrecht naar Amsterdam was het eerst zaak om de 

organisatie aan te passen aan de nieuwe situatie. Dankzij veel begrip en bemoediging van de 

donateurs en de vakwereld is dat gelukt. Onze beschermvrouwe, Hare Koninklijke Hoogheid 

Prinses Beatrix der Nederlanden, heeft de Bomenstichting met een brief een hart onder de 

riem gestoken. Oud-werknemers van de Bomenstichting waren bereid de nieuwe 

bestuursleden met raad en daad bij te staan.  

 

Bestuur en organisatie 

Een belangrijke taak was het vormen van een nieuw bestuur. Het oude bestuur bleef 

formeel nog aan in verband met het afronden van de jaarrekening 2011. Frank Warendorf 

(december 2011) en Hanna Hirsch (maart 2012) vormden het dagelijks bestuur en kregen in 

de loop van het jaar versterking van Douwe van der Heij, Els Couenberg (beiden oktober 

2012) en de nieuwe penningmeester, Bart Witmond (december 2012). Tot diens komst bleef 

Roelof Balk als penningmeester functioneren. De voorzittersfunctie is vacant gebleven. 

 

Om de Bomenstichting ook in het jaar van opbouw richting te geven is een tweejarig 

beleidsplan opgesteld. 

 

Contactpersonen 

De contactpersonen zijn vanouds een belangrijk onderdeel van de Bomenstichting: ze zijn de 

ogen en oren van de Bomenstichting in het land en vertegenwoordigen de Bomenstichting 

op lokaal niveau. Het beëindigen van de werkorganisatie heeft ook bij de contactpersonen 

veel stof doen opwaaien. De instandhouding van het netwerk van contactpersonen was de 

eerste prioriteit. In maart is een landelijke contactpersonendag gehouden om de 

contactpersonen op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. Er was een hoge 

opkomst en al snel werden werkgroepen op verschillende gebieden gevormd: de werkgroep 

monumentale bomen en de werkgroep regiocoördinatoren. In 2012 zijn er ook enkele 

contactpersonen bijgekomen. De contactpersonen zijn verder geïnformeerd via twee 

elektronische nieuwsbrieven. In september is een contactpersonenmiddag georganiseerd 

voor de regio Noord-Brabant/Limburg.  

 

Waar nodig hebben contactpersonen een machtiging gekregen om namens de 

Bomenstichting op te treden in procedures met betrekking tot kapvergunningen. Er zijn in 

2012 vier machtigingen afgegeven. 
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Landelijk Register van Monumentale Bomen 

Het Landelijk Register van Monumentale Bomen is bij de Bomenstichting gebleven. Dit 

register, waaraan de Bomenstichting vanaf 1990 heeft gewerkt, bevat de monumentale 

bomen van nationaal belang. De zorg voor het register is een grote verantwoordelijkheid, 

maar tegelijkertijd een uitdaging. Er is een achterstand in het bijhouden van de mutaties en 

het toevoegen van nieuwe bomen. Daarnaast is maar een klein deel van de bomen via de 

website te vinden.  

 

De werkgroep monumentale bomen, bestaande uit op dit gebied deskundige 

contactpersonen met Jeroen Philippona als voorzitter, kreeg tot taak te onderzoeken op 

welke wijze het register kan worden geactualiseerd en online toegankelijk kan worden 

gemaakt.  

 

Bomenfonds 

In de lijn hiervan is het Bomenfonds weer geactiveerd: met bijdragen van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds (uit het Jo Bergackerfonds) zijn twee particuliere monumentale 

boomeigenaren financieel ondersteund bij het beheer van hun bomen. 

 

Nieuwsbrieven voor beheerderabonnees en boomspecialisten 

In het najaar zijn nieuwsbrieven uitgegaan naar de beheerderabonnees om hen op de 

hoogte te stellen van de stand van zaken. Uitgelegd is dat de Bomenstichting niet meer alle 

diensten kan verlenen als voorheen, zoals het maken van bomenbeleidsplannen en het 

geven van cursussen. Hiervoor wordt doorverwezen naar specialisten uit ons netwerk. Een 

aantal gemeenten heeft op verzoek een lijst met de gemeentelijke bomen uit het Landelijk 

Register van Monumentale Bomen ontvangen.  

 

Ook naar de adverteerders op de website (de boomspecialisten) is een nieuwsbrief 

uitgegaan met het aanbod om te blijven adverteren op de website en in Bomennieuws. Dit 

heeft ertoe geleid dat wij voor informatie nog steeds kunnen doorverwijzen naar 

betrouwbare specialisten in het hele land. 

 

Dierckxlezing 

De jaarlijkse Dierckxlezing heeft op 11 oktober 2012 plaatsgevonden. Het was de 17
e
 

Dierckxlezing. Oud-directeur van de Bomenstichting Marjan van Elsland sprak over 

monumentale bomen met de titel ‘Een bijzonder fenomeen’. 

 

Website 

Bij een vernieuwde Bomenstichting hoort ook een vernieuwde website. Uiteraard moest de 

inhoud van de website worden aangepast aan de stand van zaken anno 2012. Ook moest de 

website gemakkelijker te onderhouden zijn door het bestuur zelf. Op 30 september 2012 is 

de vernieuwde website online gegaan. Ook de webwinkel werd weer geopend. 

 

Bomennieuws 

Een ander speerpunt was het weer uitbrengen van het tijdschrift Bomennieuws. Dit lukte 

vlak voor de jaarwisseling, dankzij de enthousiaste en deskundige interim-hoofdredacteur 

Wendy Braanker. In dit eerste nummer staan artikelen over wortelopdruk, bezwaar maken 
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namens de buurt, de hoogste bomen van Europa, donateurs aan het woord, een 

boekbespreking enzovoorts. 

 

Bijzondere donaties 

Wij werden verrast met de mededeling van The Body Shop Foundation dat de 

Bomenstichting was verkozen tot één van hun goede doelen voor 2012. Bij deze jaarlijkse 

actie wijst de Bodyshop een artikel aan, waarvan de opbrengst wordt verdeeld over drie 

goede doelen. Wie het artikel koopt, kan stemmen welke organisatie het geld krijgt. Dit 

resulteerde in een donatie van € 2.500,-. De opbrengst is toegevoegd aan de middelen voor 

het online toegankelijk maken van het Landelijk Register van Monumentale Bomen, 

waarvoor we in de projectbegroting nog een bedrag misten ter grootte van de donatie. 

 

Op 10 oktober vond een bijzondere veiling plaats in het Venduehuis in Den Haag: 14 unieke 

zitobjecten van befaamde ontwerpers werden geveild onder het motto ‘een stoel voor het 

goede doel’. Eén van de ontwerpers, Kiki van Eijk, had de Bomenstichting aangewezen als 

het goede doel voor de opbrengst van haar stoel. De veiling van de stoel bracht € 900,- op. 

 

Uit het legaat van mevrouw R. Sluijters ontvingen wij een aquarel van een berglandschap 

van haar echtgenoot Jan Sluijters Jr. 

 

Contacten met derden 

Met het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) is gesproken over het opnieuw activeren van 

het Bomenfonds en het maken van een website voor het Landelijk Register van 

Monumentale Bomen. Daarnaast vonden ontmoetingen plaats met de vakwereld, onder 

andere door deelname aan de studiedagen van de Kring van Praktiserende Boomverzorgers 

(KPB-dagen). Ook hebben we een presentatie gegeven op een studiedag van stichting 

StadSPOORT. Verder is deelgenomen aan het overleg met natuur- en milieuorganisaties van 

het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook waren we present op de Nationale 

Boomfeestdag in Cuijk. 

 

Toelichting op de jaarrekening 

Het financiële beeld van de Bomenstichting in 2012 is gezond. De inkomsten zijn goed op 

peil gebleven en de uitgaven fors gedaald. Dit is grotendeels te verklaren door de 

omvorming tot een vrijwilligersorganisatie.  Vrijwilligers hebben vele uren zonder financiële 

beloning gemaakt. Tegelijkertijd zijn we in dit eerste jaar na de doorstart voorzichtig geweest 

met het doen van (grotere) uitgaven. Dit heeft tot gevolg gehad dat we in 2012 geld hebben 

kunnen reserveren voor geplande uitgaven in 2013, zodat dan meer activiteiten kunnen 

worden gestart en de organisatie kan worden versterkt. 

 

Inkomsten (€ 100.000) 

De bijdrage van de donateurs (€ 52.000) was lager dan begroot omdat een aantal donateurs 

niet heeft betaald, wellicht omdat onbekend was dat de Bomenstichting een doorstart had 

gemaakt. Er was gelukkig geen substantiële afname van het aantal donateurs. Het aantal 

donateurs in 2012 was ca. 2.600. De bijdrage van gemeenten, waterschappen en bedrijven 

(€ 10.000) was iets hoger dan begroot. Er zijn een kleine 200 beheerderabonnees en er is 

geen substantiële afname geweest. Voor de vermelding van adverteerders op de website is 

(€ 700) binnengekomen, wat lager was dan begroot omdat vanwege de overgang ervoor 
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gekozen is geen factuur te sturen, maar een verzoek tot een vrijwillige bijdrage. Er zijn meer 

giften binnengekomen, het dubbele van wat was begroot (€ 35.000). Hieronder valt ook de 

jaarlijkse bijdrage van de Stichting Leven met Bomen. 

 

Uitgaven (€ 36.000) 

Het uitgavenpatroon in 2012 was aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren omdat we een 

vrijwilligersorganisatie zijn geworden. Ook is geen huur meer verschuldigd. Het kantoor van 

de Bomenstichting is gehuisvest bij één van de actieve vrijwilligers. De uitgaven bedroegen 

ca. € 36.000, terwijl rekening was gehouden met € 120.000. De belangrijkste kostenposten 

waren: financiële administratie over 2011 (afwikkeling) en 2012 (€ 15.000), ICT (waaronder 

website, € 5.000) en druk- en portokosten, o.a. voor het uitbrengen van het blad 

Bomennieuws (€ 6.000). Daarnaast waren er kosten voor activiteiten, zoals de Dierckxlezing 

en de contactpersonendagen. Er was een groot bedrag gereserveerd voor het online 

toegankelijk maken van het Landelijk Register van Monumentale Bomen, wat niet tot 

uitbetaling in 2012 heeft geleid. Wel zijn er voorbereidende activiteiten getroffen en is de 

uitvoering naar 2013 verschoven.  

 

Dankwoord en perspectief 

Binnen de vakwereld en ook bij veel donateurs is lange tijd onduidelijkheid geweest over de 

status van de Bomenstichting. Door de nieuwsbrieven, het bijwonen van bijeenkomsten en 

het weer uitbrengen van Bomennieuws is het langzaamaan duidelijk geworden, dat de 

Bomenstichting nog recht overeind staat. Het bestuur van de Bomenstichting dankt vanaf 

deze plaats eenieder die hieraan heeft bijgedragen. 

 

Het jaar 2013 staat in het teken van versterken van wat is opgebouwd in 2012.  

Speerpunten zijn: 

- Ondersteuning en educatie van de contactpersonen 

- Uitgave Bomennieuws, tweemaal per jaar 

- Actualiseren en online zetten van het Landelijk Register van Monumentale Bomen 

- Donateurswerving 

- Meer naar buiten treden met de doelstellingen 

 

Amsterdam, november 2013 

 

Els Couenberg 

Eric Rood 

Frank Warendorf  

Bart Witmond 

Hanna Hirsch (bureausecretaris) 

 


