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De Stichting

Met de gemeente Soest heeft onze Stichting zich
aangemeld om een participatieproject uit te voeren op
en rond de Noordeneng in het kader van ‘Groen aan
de buurt’, een project van Landschap Erfgoed
Utrecht, IVN Utrecht en de Natuurfederatie Utrecht
en de provincie. Voor het project is € 15.000,- beschikbaar. Namens de Stichting zitten in de werkgroep: Kees Waagmeester, Henk Korten, Gerard
Troost en Henk Vroom. In januari 2018 worden twee
bijeenkomsten gehouden met bewoners uit de omgeving van de Noordereng om ideeën te verzamelen en
actieve deelnemers te werven. De Stichting heeft haar
wensen met betrekking tot de verbetering van de
Noordereng ingebracht.

In het begin van het jaar heeft zich een aantal wisselingen voor gedaan in het bestuur. Pieter Augustinus,
is na de maximale termijn als bestuurslid zitting gehad te hebben, afgetreden. Het voorzitterschap is
overgegaan naar Kees Waagmeester die tot dat moment penningmeester was. Herman Vriesendorp is
toegetreden tot het bestuur en sinds februari van dit
jaar de nieuwe penningmeester. De andere bestuursleden zijn: Henk Korten, Dirk de Wit (secretaris
Soester Eng Netwerk), Gert Wit en Tanneke Voorintholt (secretaris). Als adviseurs van het bestuur zijn
Pieter Augustinus en Gerard Troost betrokken.
Onze Stichting heeft momenteel 138 donateurs, weer
een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Er is overleg gevoerd met Herenboeren Soest, een
groep van bevlogen mensen die het plan hebben een
productiecoöperatie op te richten. Het doel is om samen met consumenten duurzaam voedsel te produceren. Het initiatief kan goed aansluiten bij de Toekomstvisie van onze Stichting waarin de wens wordt
geuit dat burgers betrokken worden bij de Eng, liefst
ook in bepaalde vormen van beheer en onderhoud.
Ook zou het initiatief kunnen bijdragen aan de versterking van natuurwaarden en biodiversiteit en een
blijvend financieel-economische basis die de Toekomstvisie bepleit. Herenboeren Soest oriënteert zich
op geschikte en beschikbare landerijen. De Noordereng zou geschikt zijn voor zowel voedselverbouw
als voor veeteelt; de Zuidereng zou geschikt zijn voor
zover er sprake is van akkerbouw.

Soester Englezing 2017
De negende Soester Englezing voor onze donateurs
en andere belangstellenden vond plaats op 13 maart
in de Molenaarskamer van molen De Windhond.. De
lezing werd gehouden door Marco Verschuur, docent
aan Van Hall Larenstein en bestuurslid bij de Doesburger Eng te Ede. Zijn droom: Ontwikkel lokale
voedselsystemen met korte ketens en hoogwaardige
streekproducten. Die versterken de landschappelijke
waarde en de binding van burgers met boeren in de
omgeving/regio. Deze lezing werd bezocht door ongeveer 75 mensen. Tijdens deze avond werd afscheid
genomen van Pieter Augustinus als voorzitter van de
Stichting. De nieuwe voorzitter, Kees Waagmeester,
bedankte Pieter voor zijn vele werk gedurende vele
jaren vanaf de oprichting van de Stichting.

Plan Lanser
De stichting is tijdig geraadpleegd en intensief
betrokken bij de plannen voor woningbouw op het
terrein van boerderij Lanser op de Noordereng. Een
overeenkomst aangaande dit plan is bereikt, inclusief
de gewenste beplanting. Daarnaast krijgt een deel van
het erf de oorspronkelijke bestemming van weiland.

Toekomst Soester Eng
De notitie ‘Verder met de Toekomstverkenning Soester Eng 2040’ (maart 2017), is het uitgangspunt geweest van diverse gesprekken met o.a. vertegenwoordigers van de gemeente Soest. Thema’s uit de
Toekomstverkenning worden besproken met verschillende afdelingen van de gemeente. De Soester
Eng zal opgenomen worden in het Landschapsontwikkelingsplan voor Soest. De Stichting is betrokken
bij het nieuw te schrijven plan.

Land van Bieshaer
Naar aanleiding van drie nog te bouwen woningen
aan de Jan Lievenslaan zijn er uiteindelijk drie bomen gekapt die aanvankelijk zouden blijven staan. In
overleg met Stichting Vrienden Soester Eng zal er
herplant plaatsvinden. Deze herplant zal de bebou1

wing zoveel mogelijk aan het oog onttrekken en een
ruime blik op de Eng vanaf de Molenstraat/van
Goyenlaan garanderen. Open en onbebouwd gebied
zal hierdoor niet verder aangetast worden.

Activiteitenplan 2018

Raadsverkiezingen 2018

Donateurs en relaties worden weer uitgenodigd voor
de Soester Englezing die gepland is op 28 maart
2018. De spreker op deze lezing zal zijn: Matthijs
G.C. Schouten. Hij is ecoloog en filosoof, in dienst
van Staatsbosbeheer en bijzonder hoogleraar aan de
universiteiten van Cork, Galway (Ierland) en Wageningen.

Organisatie tiende Englezing

In een brief de Soester partijen die meedoen aan de
raadsverkiezingen van 2018 heeft een aantal suggesties gedaan ten behoeve van hun verkiezingsprogramma. Bepleit wordt behoud en versterking van de
Soester Eng continue en actief in beleid en uitvoering
van de gemeente te waarborgen. ‘Onverminderde
aandacht van alle Soestenaren en vooral van de Soester politiek en het bestuur voor behoud en verbetering
van de Soester Eng is dringend gewenst. De Eng is
de kern van de identiteit en eigenheid van Soest en
moet kunnen worden beleefd door alle Soestenaren.
De nieuwe raad van Soest moet zich actief inzetten
om de betekenis van de Eng voor Soest te vergroten,
aldus de oproep.

Soester Eng Netwerk
Het Soester Eng Netwerk zal ook in 2018 weer bijeenkomen.
Toekomstverkenning
Het overleg met de gemeente Soest, eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden van de Soester
Eng als vervolg op de Toekomstverkenning wordt
voortgezet.

Website
De website SoesterEng.nl is geheel vernieuwd in samenwerking met en met steun van het Soester internetbedrijf Reto. De website is hiermee overzichtelijker en aantrekkelijker gemaakt.

Gemeenteraadsverkiezingen
De stichting zal, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en bij de vorming van het
programma van het nieuwe college van B&W, de
belangen van de Eng volgen en zo nodig onder de
aandacht brengen bij het nieuwe college en de
gemeenteraad.

Diversen
- De ontwikkelingen rond de bouwplannen aan de
Molenstraat (nabij de Volkstuinen) en in Soest Zuid
(garage de Rooij) werden nauwlettend gevolgd. Over
dat laatste plan vindt intensief overleg plaats met de
architect.
- Leden van het bestuur brachten een bezoek aan de
Doesburger Eng en het bestuur van Stichting Buurtschap Doesburger Eng om ervaringen uit te wisselen.
- De jaarlijkse bijeenkomst van het Soester Eng netwerk, een klankbord van de Stichting, heeft plaatsgevonden. Onderzocht is hoe dit netwerk kan worden
versterkt.
- Deelgenomen is aan de Koningsdagmarkt op het
Museumplein en aan de Duurzaam Goed Bezig
Markt in winkelcentrum Soestdijk.

Speciale aandachtsgebieden
- De projecten ‘Groen aan de Buurt’ en ‘Herenboeren
Soest’ krijgen intensieve aandacht van de stichting in
de vorm van deelname aan bijeenkomsten en werkgroepen.
- De ontwikkelingen rond de bouwplannen aan de
Molenstraat (nabij de volkstuinen) en in Soest Zuid
(garage de Rooij) zullen nadrukkelijk worden
gevolgd.
- De plannen van ProRail om alle onbewaakte
spoorwegovergangen te sluiten hebben onze
aandacht.
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Ad 7 Het grootste deel betreft de vernieuwing van de
website (€ 605). De jaarlijkse kosten voor oa. hosting, domeinnaam en mailfiltering bedroegen € 266.
Ad 8 In het voorjaar heeft het bestuur besloten een
banner te laten maken om de herkenbaarheid van de
stichting te vergroten.
Ad 10 Over de kwaliteit van de drie bomen op het
Land van Bieshaer is advies ingewonnen bij Voet
Bomenbeheer.
Ad 12 Het bestuur heeft in het najaar een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Centraal Beheer.
Ad 13. Het betreft kosten die gemaakt zijn om inlichtingen in te winnen bij het Kadaster en de Kamer van
Koophandel (€ 18) en een attentie bij het afscheid
van de voorzitter.

Financieel verslag
De stichting heeft het boekjaar 2017 afgesloten met
een positief saldo van € 1.598. Het grootste deel is
toegevoegd aan de reserve ‘projecten en juridische
advisering’ (€ 1.000); de rest aan het vermogen van
de stichting.
Het bestuur heeft de jaarrekening op 17 januari 2018
vastgesteld. De kascommissie, bestaande uit Ineke
Smit en Piet Huisman, heeft de jaarcijfers over 2017
gecontroleerd en op 31 januari 2018 een verklaring
afgegeven dat alles naar juistheid is weergegeven.
Staat van baten en lasten

Balans

Ad 1 Het aantal donateurs in 2017 was 138 (zes meer
dan in 2016). De donateurs hebben € 2.490 bijgedragen. Ten opzichte van 2016 (€ 2.205) is er sprake van
een stijging met 13%. 100 donateurs maakten het minimumbedrag van € 15 over; 9 donateurs € 20, 25
donateurs € 25, twee € 30, één € 50 en één € 75.
Ad 2 De Rabobank Amersfoort Eemland heeft een
bijdrage gegeven voor de jaarlijkse Englezing.
Ad 3 en 5 Bij de baten staan de opbrengsten uit verkoop van de boekjes over de Soester Eng (voor het
merendeel verkocht via boekhandel Van de Ven) en
de kalenders. Bij de lasten gaat het om in 2017 gemaakte drukkosten voor extra boekjes.
Ad 4 De rente op zakelijke spaarrekeningen is laag.
Het betreft de begin 2018 ontvangen rente over 2017.
Ad 6 De Englezing vond in maart van 2017 plaats in
de Windhond. De kosten hadden betrekking op de
huur van de Molenaarskamer en catering (€ 517),
boekenbon voor en reiskosten van de spreker
(€ 75) en mailingkosten (€ 48).

Ad activa: De nog te ontvangen donaties 2017 betreft
twee bijdragen die in de eerste week van januari 2018
zijn ontvangen.
Ad passiva: De ‘reserve projecten en juridische advisering’ is bij de vaststelling van de jaarrekening over
2016 ingevoerd. De reserve kan door het bestuur
aangewend worden om projecten financieel te steunen die bijdragen aan het behoud en de verbetering
van de Eng en voor eventueel noodzakelijke juridische ondersteuning. Het bestuur heeft besloten van
het positief saldo over 2017 € 1.000 toe te voegen
aan deze reserve. De reserve bedraagt nu € 4.000.
Namens het bestuur,
Herman Vriesendorp
penningmeester
Soest, 31 januari 2018
(Jaarrekening zie volgende pagina)
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Jaarrekening 2017
(bedragen in hele euro’s afgerond)

1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
A. BATEN
1. donaties
2. gift Rabobank Amersfoort Eemland Englezing
3. verkopen boekjes en kalenders
4. rente

2.490
260
1.153
6

sub-totaal baten

3.909
3.909

B. LASTEN
5. drukkosten boekjes kalenders
6. Englezing

249
640

7. website (vernieuwing en onderhoud)

871

8. aanschaf banner

70

9. lidmaatschap O-gen
10. advies over boombeheer
11. bankkosten
12. aansprakelijkheidsverzekering
13. diverse kosten

50
181
131
73
46

sub-totaal lasten

2.311
1.598

positief saldo 2017

3.909

2 BALANS
Activa
nog te ontvangen rente
ING betaalrekening
ING spaarrekening
nog te ontvangen donaties

Passiva
vooruitontvangen donatie 2018
reserve projecten en juridische advisering
plus toevoeging uit positief saldo 2017
vermogen
plus toevoeging resterend positief saldo 2017

eind 2016
10
3.114
2.729

eind 2017
6
136
7.289
35

5.853

7.466

eind 2016

Eind 2017
15

3.000
2.853

5.853
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3.000
1.000
2.853
598

4.000
3.451
7.466

