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Bestuur
Per eind 2014 telde de stichting Vrienden Soester Eng 115
donateurs.
Het bestuur van de stichting bestond in 2014 uit Pieter Augustinus (voorzitter), Kees Waagmeester (penningmeester en
administratie), Dirk de Wit (notulist bestuur en secretaris van
het Soester Eng Netwerk), Henk Korten en Piet Huisman.
Dirk de Wit en Henk Korten werden herbenoemd voor een
periode van vier jaar. Eind 2014 verliep de bestuurstermijn
van Kees Waagmeester. Hij blijft als vrijwilliger werkzaamheden voor de stichting verrichten, zoals het doen van de
administratie.
Piet Huisman volgt hem op als penningmeester.
Soester Englezing
De jaarlijkse (zesde) Soester Englezing voor onze donateurs
en andere belangstellenden vond plaats op 20 mei 2014 in
Zalencentrum De Rank en werd gehouden door Theo van
Riet Paap over ‘Ervaringen met de Doesburger Eng’. Na
afloop van de lezing beantwoordden Van Riet Paap en voorzitter Pieter Augustinus vragen uit de zaal. De discussie
stond onder leiding van bestuurslid Kees Waagmeester.
Publicatie ’Geschiedenis van de Soester Eng’
Tijdens de Englezing werd het eerste exemplaar van het
boekje ‘Geschiedenis van de Soester Eng’, uitgegeven door
de Stichting Vrienden Soester Eng en geschreven door oudgemeentesecretaris van Soest Wim de Kam, aangeboden aan
de wethouder van Ruimtelijke ontwikkeling mevrouw J.G.S.
Pijnenborg.
In het boekje behandelt Wim de Kam een scala aan onderwerpen, zoals het ontstaan van de Eng, het agrarisch gebruik, de veldslagen die er hebben plaatsgevonden, de geschiedenis van de molen en de aantasting en bedreigingen in
de laatste honderd jaar. Ook gaat hij in op het begrip ‘cultuurhistorie’ en op de veranderende beleving van de Eng in
de loop van de geschiedenis. Het boekje omvat 64 pagina’s
en is voor € 10,- verkrijgbaar bij boekhandel Van de Ven.
Alle donateurs hebben het boekje gratis ontvangen.
Bouwplan Molenschot
De stichting werd betrokken bij de planvorming voor woningbouw op het zogeheten Molenschotterrein. De stichting
ging akkoord met deze woningbouwplannen aan de noordwest rand van de Zuider Eng. Positief is dat het voormalige
verzorgingshuis, een kolossaal flatgebouw, wordt gesloopt.
De stichting zegt in een brief aan B. en W. van Soest dat ze
zich, gezien het plan, niet zal verzetten tegen een geringe
overschrijding van de Rode Contour waarmee de Soester
Eng wordt beschermd tegen bouwactiviteiten..
Overleg met het college van B. en W.
Enkele malen is overleg gevoerd met de wethouder van
Ruimte, mevrouw Pijnenborg. Een inventarisatie van knelpunten op de Eng is opnieuw aangeboden en nu aan het
nieuwe college van B. en W.

Horecavergunning Molenaarskamer
Wij hebben in 2013 bezwaar gemaakt tegen het verlenen van
een horecavergunning cat.1a/1c voor de Molenaarskamer,
met name omdat die in strijd is met het (nieuwe) bestemmingsplan en er daardoor allerlei ongewenste ontwikkelingen mogelijk zouden kunnen worden op de Eng. In 2014
werd door de gemeente uitspraak gedaan waarbij de wettelijke termijnen om te reageren op onze bezwaren ernstig
werden overschreden. Ons bezwaar werd toegewezen, maar
omdat de grenzen van de bebouwde kom tegelijk werden
gewijzigd, werd de vergunning alsnog toegewezen. Na ampele overwegingen hebben we besloten in dezen geen verdere actie te ondernemen. Wel zullen we de ontwikkelingen
kritisch blijven volgen.
Gidsen voor de Eng
Een plan is uitgewerkt om in 2015 een cursus in vijf delen te
geven ter verdieping van kennis over de Eng. Cursisten die
de gehele cursus volgen kunnen als gids van de Soester Eng
gaan optreden.
Contacten en aandachtspunten in 2014
- oriëntatie op verkoop van een speciale kalender
- Gemeente Soest
- Bewonersvereniging Molenstraat e.o.
- Bijeenkomst Soester Eng Netwerk.

Activiteitenplan 2015
Organisatie zevende Englezing.
Donateurs en relaties zullen weer worden uitgenodigd voor
de Soester Englezing.
Toekomstverkenning Soester Eng
Er wordt naar gestreefd in 2015 een toekomstverkenning te
maken waarin mogelijke scenario’s van ontwikkelingen op
lange termijn worden verkend. Op die manier wil de stichting een ‘toekomstgeheugen’ over de Eng aanleggen om
beter te kunnen anticiperen op mogelijke ontwikkelingen.
Molenschot
Het tot stand komen van een bestemmingsplan en bouwplannen voor het Molenschotterrein zullen we kritisch blijven volgen.
Cursus Kennis over de Eng
In het voorjaar plannen we een cursus in vijf delen ter verdieping van kennis over de Eng.
Soester Eng Netwerk
Het Soester Eng Netwerk zal ook in 2015 weer bijeen komen.
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Financieel overzicht 2014
Omschrijving

Inkomsten

Totaal bedrag boekjaar

2.515,49

Uitgaven
1.770,86
404,76

Kosten Englezing
Drukkosten Boek
Geschiedenis Eng

1.194,27
61,04

Bureaukosten en website

110,79

Afrekening betalingsverkeer
Bijdragen vaste donaties
Bijdragen incidentele
donateurs/giften
Opbrengsten Boek
Geschiedenis Eng

1.905,00
105,00
482,50

Rente

22,99

744,63

Resultaat 2014

Balans
Activa per 1 januari 2015
Vorderingen

0

Renterekening
Betaalrekening
Totaal

2.707,16
890,48
3.597,64

Passiva per 1 januari 2015
Schulden
Vermogen 1 januari 2014
Resultaat 2014
Totaal

0
2.853,01
744,63
3.597,64

Vermogen per 1 januari 2015

€ 3.597,64

Vastgesteld door het bestuur, 18 februari 2015

