Jaaroverzicht 2004
Een toekomstgericht jaar
In 2004 werden een tweetal
belangrijke zaken gerealiseerd:
• er werd een beleidsplan
voor de lange termijn
opgesteld en vastgesteld
• de stichting “Vrienden van
de Heimanshof” werd
opgericht
Het beleidsplan
In 2003 gaven een aantal
deskundigen op bosbouwkundigen onderhoudsgebied ons de
nodige adviezen. Naar aanleiding
daarvan is dit jaar een
beleidsplan voor de lange termijn
opgesteld.
Het beleidsplan voor de lange
termijn heeft tot doel het beheer
door vrijwilligers te vereenvou digen en een gelijkblijvende
aanpak van de Heimanshof te
realiseren. Om de heemtuin in
zijn huidige vorm in stand te
houden is het nodig voldoende
zonlicht in de tuin te hebben.
Daartoe zullen een aantal grote
beuken aan de rand van de
heemtuin en de Berkenwei
worden gekapt en zullen struiken
worden ingeplant.
In oktober is hierover een
bijeenkomst georganiseerd, met
een lezing van Joop van Schie.
De stichting “Vrienden van de
Heimanshof”
16 juni 2004 werd de stichting

“Vrienden van de Heimanshof”
opgericht. Bij subsidie aanvragen
was ons namelijk gebleken, dat
we daarvoor niet in aanmerking
kwamen, omdat we een
onderdeel zijn van een
economisch bedrijf.
De nieuwe stichting is een
algemeen nut beogende instelling
zonder winstoogmerk.
Het doel van de stichting is het
vergroten en/of scheppen van
mogelijkheden tot verbetering en
instandhouding van de heemtuin
“De Heimanshof” te Vierhouten in
de gemeente Nunspeet en voorts
al hetgeen met een en ander
rechtstreeks verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn in de
ruimste zin van het woord.
De stichting tracht dit doel te
bereiken door:
a. het laten uitvoeren van
werkzaamheden in de
heemtuin;
b. het werven en opleiden van
vrijwillige medewerkers;
c. belangstelling te wekken bij
de bevolking van de
gemeente Nunspeet en
recreatieve bezoekers van
binnen en buiten de
gemeente voor flora en
fauna ven de Veluwe;
d. het ontwikkelen en in stand
houden van passend
educatief materiaal;
e. het verwerven en beheren
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van fondsen;
f. het werven van
begunstigers;
g. een en ander in de ruimste
zin van het woord.
De geldmiddelen van de stichting
zullen bestaan uit:
a. bijdragen van begunstigers;
b. giften, legaten en
erfstellingen;
c. subsidies;
d. de opbrengst van de
geldmiddelen
e. verdere baten
In de praktijk gaat de nieuwe
stichting de financiën beheren en
worden de huidige donateurs van
de werkgroep nu donateurs
(begunstigers) van de nieuwe
stichting.
Bestuurders van de stichting zijn:
Els Kaper, voorzitter
Harry Bückmann, secretaris
Peter van Noorden,
penningmeester
Het onderhoud van de tuin
De werkgroep kwam elke maand
(van maart t/m november) een
weekend of enkele werkdagen
bijeen om in de tuin te werken.
Naast het normale tuinonderhoud
werd er dit jaar ook een toilet in
de Hofhut gerealiseerd.
Er is dit jaar een experiment
geweest om werkbijeenkomsten
door de week te houden in plaats
van op de weekenden. Dit blijkt
zowel qua reisduur als qua

overnachtingplaatsen geen
succes. In het vervolg worden het
dus weer werkweekenden!
Tuinwachten
Omdat enkele jaren geleden de
Hofhut werd uitgebreid met een
slaaphut, een keuken en WC was
het ook dit jaar weer mogelijk dat
er “tuinwachten” in de Hofhut
verbleven. Van eind april tot eind
september was de Hofhut op
enkele weken na bezet. Deze
tuinwachten konden bezoekers te
woord staan, educatieve
koffertjes uitdelen en enig
toezicht houden.
Samenstelling werkgroep
Het bestuur van de werkgroep
bestond in 2004 uit:
Els Kaper, voorzitter
Harry Bückmann, secretaris
Peter van Noorden,
penningmeester
Cor Kemeling, werkcoördinator
De werkgroep bestond verder uit:
Gerrit en Greet de Boer, Martina
Boom, Tiny van Dijk-Andriessen,
Michiel van ‘t Hof en Karen
Neirijnck, Ruud Kaper, Han
Kemeling (overleden 6 oktober
2004), Anneke Manintveld, Miep
en Geer van der Mast, Hanna van
Noorden, Bob Rensema, Ineke
van Schaick, Ans, Aad en Josien
Valk.
Harry Bückmann
secretaris
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