
1 
 

  

STICHTING VRIENDEN SOESTER ENG 
 
 

 www.SoesterEng.nl     De stichting heeft de culturele ANBI-status 
 

 
 
 

Jaarverslag 2020 
 
 

De Stichting 
De samenstelling van ons bestuur is ongewijzigd. 
De bestuursleden zijn: Kees Waagmeester 
(voorzitter), Herman Vriesendorp (penningmeester), 
Tanneke Voorintholt (secretaris), Henk Korten, 
Alexandra Tom en Gert Wit. Pieter Augustinus is als 
adviseur nauw betrokken bij onze Stichting.  
Het aantal donateurs van onze Stichting is dit jaar 
ongewijzigd. In 2020 waren er 160 donateurs die 
samen bijna € 3000,- hebben bijgedragen. 
 
Soester Englezing 2020 
De twaalfde Soester Englezing, die was gepland op 
30 maart 2020, is in verband met de coronacrisis niet 
doorgegaan. Deze lezing, Heuvelrug en Soester Eng, 
zou worden gehouden door Aukje Treep, wethouder 
van Omgevingswet, Openbare ruimte en 
Natuurontwikkeling van de gemeente Soest en dr. 
Janine Caalders, directeur van Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug. 
In plaats van een lezing hebben we onze donateurs 
uitgenodigd voor een rondleiding over de Eng met als 
thema: Wat groeit en bloeit er op de Eng? Onder 
leiding van Jasper Willemsen, ecoloog, hebben er, 
eind augustus, drie wandelingen plaatsgevonden. 
Jasper heeft verteld over de gewassen/akkerkruiden  
op de Eng, het belang van bloemen voor insecten en 
over het gevolg van de aanhoudende droogte voor de 
natuur. Er hebben dertig donateurs deelgenomen aan 
deze wandelingen.  
 
Bouwplannen 
Gemeentewerf/de Alliantie. Op voorheen de 
gemeentewerf worden plannen ontwikkeld voor het 
realiseren van 40-60 sociale huurwoningen en 
seniorenwoningen. Wij zijn met de bewoners uit de 
buurt betrokken bij het opstellen van de plannen. 
Daarbij letten wij vooral op de hoogte en handhaving 
c.q. verbetering van de groene aanblik vanaf Eng. De 
Stichting is gevraagd om een zichtplan te maken. We 
moeten alert zijn als het plan ter inzage komt te 
liggen.  
Plan naast Baron Bentinckflat (Baron 
Bentincktstraat): Er is contact geweest met de 
projectontwikkelaar en de architect over een 
eventueel bouwplan daar voor elf woningen. Wij 
hebben bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen  
 
 

 
 
 
 
 
hoogte, waarna besloten is het plan in deze vorm niet 
verder te ontwikkelen. 
Bouwplan Soesterbergsestraat, voormalige garage 
De Rooij: De ontwikkelingen wat betreft dit plan 
gaan niet heel snel. Het bestemmingsplan is 
gepasseerd. Het groen, de te planten bomen worden 
in de vergunning opgenomen dus zijn juridisch 
vastgelegd.  
 
Overleg met de gemeente Soest 
In maart is er een mail uitgegaan naar de gemeente 
waarin we laten weten dat we de geplaatste 
schuttingen rond de volkstuin-uitbreiding niet 
gewenst vinden. Snel daarna waren de schuttingen 
ook weer verdwenen. De bomen die geplant zijn om 
de hekken, die de gemeente geplaatst heeft, aan het 
zicht te onttrekken, hebben de droge zomer niet 
overleefd. Er zal herplant plaatsvinden.  
 
Er is geparticipeerd in workshops in het kader van 
‘de week van de leefomgeving’. 
 
De online-informatieavond over de Provinciale  
Omgevingsvisie is door ons gevolgd. Naar aanleiding 
hiervan is er een zienswijze ingediend op de ontwerp- 
omgevingsvisie. Daarin heeft onze Stichting verzocht 
om de Soester Eng in de laagst mogelijke categorie 
van geschiktheid voor zonnevelden te vermelden 
(niet tot matig geschikt) en de omgeving van de 
Soester Eng als niet geschikt voor windenergie aan te 
merken.  
 
Op verzoek van de gemeente hebben wij onze visie 
gegeven op plannen voor het pad langs de spoorlijn 
tussen Parklaan en Kolonieweg. Wij achten 
verlichting daar ongewenst omdat we de Eng ’s 
nachts donker willen houden. Verbetering van het 
pad lijkt ons gewenst, maar verharding niet. 
 
In het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) is er 
geld voor de Eng vrijgekomen om de biodiversiteit te 
bevorderen. Er zijn plannen, om zodra het kan, 
afspraken te maken om hierover ideeën te 
ontwikkelen.  
 
Hondenbeleid 
Er zijn bordjes geplaatst met de volgende tekst: 
Ruimte, rust en akkerrand, U bent te gast in 
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boerenland. Gebruik de paden die er zijn en hou je 
honden aan de lijn.   
In de pers is er aandacht gevraagd voor het gevaar dat 
de uitwerpselen van honden een parasiet kunnen 
bevatten, neospora caninum die zeer schadelijke 
gevolgen kan hebben voor het vee dat gevoed wordt 
met gewassen van de Eng: onvruchtbaarheid.  
 
Japanse Duizendknoop 
Deze woekerende exoot is ook al gesignaleerd aan de 
rand van de Eng. Dit hebben we onder de aandacht 
gebracht van de gemeente Soest om verdere 
verspreiding te voorkomen.  
 
Financieel Jaarverslag 
Het financieel resultaat over 2020 was € 1467,-. Dit 
bedrag is toegevoegd aan de reserve ‘projecten en 
juridische advisering’. De volledige jaarrekening is 
onder Nieuws(archief) terug te vinden op de website 
bij het jaarverslag. De kascommissie, bestaande uit 
Piet Huisman en Ab van Schaik, heeft de 
boekhouding gecontroleerd en een goedkeurende 
verklaring afgegeven.  
 
Diversen: 
- De jaarlijkse bijeenkomst van het Soester Eng 
Netwerk een klankbordgroep van de Stichting 
bestaande uit enkele agrariërs en andere partijen die 
actief zijn op de Eng zoals molen De Windhond, IVN 
Eemland en de Historische Vereniging, heeft op 3 
maart 2020 plaatsgevonden.  
- We zijn tegenwoordig goed te vinden op sociale 
media zoals Facebook en Instagram. Dit verbetert de 
zichtbaarheid van Stichting Vrienden Soester Eng. 
-Op de website SoesterEng.nl is de rubriek ‘Nu op de 
Eng’ geopend, verzorgd door bestuurslid Alexandra 
Tom, waar we volgen wat op veel gebieden zoal op 
de Eng gebeurt. Om onze site actueel en veilig te 
houden is er een aantal keren contact geweest met de 
websitebouwer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenplan 2021 
 
 

Organisatie twaalfde Englezing 
Afhankelijk van de situatie rond het coronavirus 
zullen we een lezing organiseren of op een andere 
manier een activiteit aanbieden voor onze donateurs 
 
Soester Eng Netwerk  
De bijeenkomst van het Soester Eng Netwerk stond 
gepland op 2 maart, maar is wegens corona voor 
onbepaalde tijd uitgesteld naar een later tijdstip.  
 
Speciale aandachtsgebieden 
- Het overleg met de gemeente Soest, eigenaren, 
gebruikers en andere belanghebbenden van de 
Soester Eng, zal worden voortgezet. De 
totstandkoming van de Omgevingsvisie zullen wij 
met extra belangstelling volgen.  
- In samenwerking met de gemeente zullen we een 
werkgroep vormen die verkent welke mogelijkheden 
er zijn om de biodiversiteit van de Eng te verbeteren. 
- Verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn 
op de Eng, zoals bouwplannen in de omgeving, 
worden vanuit onze doelstellingen kritisch gevolgd. 
 
Website 
De veiligheid en zoekfuncties van de website worden 
verbeterd, met name de zoekfunctie voor de rubriek 
‘Nu op de Eng’. 
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Financieel jaarverslag  
 
 
De Stichting Vrienden Soester Eng heeft het boekjaar 
2020 afgesloten met een positief saldo van  
€ 1.467. Het saldo is toegevoegd aan de reserve ‘pro-
jecten en juridische advisering’.  
In 2020 hebben 157 donateurs de stichting financieel 
ondersteund (evenveel als in 2019). Het bestuur heeft 
de jaarrekening vastgesteld op 20 januari 2021. De 
kascommissie, bestaande uit Piet Huisman en Ab van 
Schaik, heeft op 8 januari 2021 de jaarcijfers over 
2020 en de boekhouding gecontroleerd en een goed-
keurende verklaring afgegeven. 
 
Toelichting op de verlies- en winstrekening 2020 
1. drukkosten boekjes: In 2020 zijn 25 boekjes ‘Soes-
ter Eng’ herdrukt.  
2. Englezing: De bijeenkomst, die op 30 maart was 
gepland, kon niet doorgaan vanwege de overheids-
maatregelen ter bestrijding van de pandemie. De kos-
ten die zijn gemaakt, hebben betrekking op de mai-
ling met de uitnodigingen. Deze waren al verstuurd 
toen de gedeeltelijke lockdown werd afgekondigd.  
3. bloemenranden: De stichting heeft dit jaar twee 
percelen bloemenranden geadopteerd op de Zuider 
Eng. 
4. rondleidingen op de Eng: Als alternatief voor de 
Englezing zijn in de zomer drie rondleidingen geor-
ganiseerd. De gids heeft hiervoor een attentie gekre-
gen. 
5. bordjes: Op de Eng zijn op vier plekken bordjes 
geplaatst met een verzoek om op de paden te blijven 
en aan hondenbezitters hun hond aangelijnd te hou-
den. 
6. website: Het betreft de jaarlijkse kosten voor de 
website (hosting, domeinnaam). 
7. lidmaatschappen: Het betreft de contributie voor 
O-gen.  
8. bijdrage Molenkrant. Het bestuur heeft een bijdra-
ge aan de Molenkrant van de Windhond gegeven 
door middel van een advertentie. 
9. Netwerk Soester Eng: Betreft de kosten voor de 
huur van een zaal in Oud Soest voor de jaarvergade-
ring. 
12. bestuurskosten: Betreft de kosten van een bloe-
metje voor een zieke en kantoorkosten. 
13. inning donaties: Het grootste deel betreft abon-
nementskosten op de service van IBANC die het mo-
gelijk maakt donaties via incasso te innen. Daarnaast 
portikosten voor rappelbrieven aan donateurs. 
14. donaties: Voor minimaal € 15 per jaar kan men 
donateur worden. Van de 157 donateurs hebben 109 
dit bedrag betaald, acht €20; 28 donateurs € 25, vijf € 
30, 1 donateur € 35, vijf € 50 en 1 donateur € 80. 

15. rente: Dit betreft de rente over de spaarrekening 
die begin van het boekjaar over het saldo van 2019 is 
ontvangen. 
Verkopen: De opbrengsten van de boekjes “Soester 
Eng”, die in 2020 bij boekhandel Van de Ven zijn 
verkocht, worden in 2021 overgemaakt. 
 
Toelichting op Project Groen aan de buurt, Noorder 
Eng 
Het Landschap Erfgoed Utrecht heeft in 2018 en 
2019 voorschotten verstrekt van in totaal € 7.040 
voor het project Groen aan de buurt. In 2018 en 2019 
is € 4.946 besteed. In 2020 is € 450 voor dit project 
uitgegeven. Er resteert nu nog een bedrag van  
€ 1.644. Dat is geoormerkt geld en om die reden op-
genomen in de voorziening ‘Project Groen aan de 
buurt’. 
 
Toelichting op de balans per 31 december 2020 
5. Zie voor de Voorziening projecten ‘Groen aan de 
buurt’ de toelichting hierboven.  
6. Het positief saldo van € 1.467 over 2020 is toege-
voegd aan de reserve ‘projecten en juridische advise-
ring’. Uit deze reserve zijn in het afgelopen jaar geen 
activiteiten gefinancierd. 
 
 
Namens het bestuur,  
Herman Vriesendorp, 
Penningmeester 
 
Soest, 20 januari 2021 
 
(Voor de jaarrekening zie volgende pagina) 
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Jaarrekening 2020 
 

STICHTING VRIENDEN SOESTER ENG JAARREKENING  2020
                    bedragen in hele euro's afgerond

BALANS op 1 januari 2020
activa passiva
1. betaalrekening 1.509        3. vooruitontvangen donatie 15            
2. spaarrekening 9.799        4. voorziening project Groen aan de buurt 2.094       

5. reserve projecten en jur. advisering 5.748       
6. vermogen 3.451       

11.308      11.308    

VERLIES- EN WINSTREKENING  2020, exclusief project Groen aan de buurt 
lasten baten
1.   drukkosten boekjes en brochures 142           14. donaties 3.010  
2.   mailing voor Englezing 254           15. rente 5          
3.   adoptie bloemenranden 50              
4.   rondleidingen op de Eng 50              
5.   bordjes over loslopende honden 122           
6.   beheer van de website 236           
7.   contributie lidmaatschap O-gen 52              
8.   bijdrage aan de Molenkrant 303           
9.   kosten Netwek soester Eng 30              
10. bankkosten 137           
11. aansprakelijkheidsverzekering 73              
12. bestuurskosten 21              
13. inning donaties 78              

POSITIEF SALDO 1.467        
3.015        3.015  

PROJECT GROEN AAN DE BUURT
Uitgaven inkomsten
1. uitgaven in 2018 en 2019 4.946        4. ontvangen subsidie in 2018 en 2019 7.040  
2. uitgaven in 2020 450           5. ontvangen in 2020 -      
3. nog te besteden (voorziening) 1.644        

7.040        7.040  

BALANS op 31 december 2020
Activa Passiva
1. betaalrekening 1.466        4. voorziening project Groen aan de buurt 1.644       
2. spaarrekening 10.804      5. reserve projecten en jur. advisering 5.748  
3. nog te ontvangen donaties 40              plus positief saldo 2020 1.467  7.215       

6. vermogen 3.451       
12.310      12.310    

 


