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

 

 
Jaarverslag 2021 
 
 

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 het bestuur van onze 
stichting. Henk Korten en Herman Vriesendorp zijn 
in januari voor een tweede termijn van vier jaar 
benoemd als bestuurslid. 
Het aantal donateurs is nagenoeg gelijk gebleven. In 
2021 hebben 163 donateurs samen bijna € 3500,- 
bijgedragen. 
 
Contact met donateurs en belangstellenden 
Helaas is het in 2021 wederom niet mogelijk geweest 
om een Soester Englezing te houden i.v.m. de 
coronapandemie en de geldende maatregelen. In 
plaats daarvan hebben we een drietal 
rondwandelingen over de Eng georganiseerd met als 
thema: Het ontstaan van Soest. Bestuurslid Tanneke 
Voorintholt heeft tijdens deze wandelingen verteld 
dat het dorp Soest ontstaan is rond een groot 
akkerbouwgebied. De Soester Eng, zoals we die nu 
kennen, is daar een restant van. Deze wandelingen, 
die op 9, 11 en 25 oktober plaats vonden, telden in 
totaal 49 deelnemers. Veel meer belangstellenden 
hadden mee gewild maar vanwege corona moesten 
wij de aantallen beperken.  
 
Omgevingsvisie 
Begin 2021 hebben wij het belang van een 
onbebouwde Noorder Eng (het gebied nabij de 
Waldeck Pyrmontlaan) willen benadrukken door een 
tekst te laten schrijven met als titel: Soest moet 
zuinig zijn op Groene Longen. Een artikel hierover 
heeft gestaan in de Soester Courant van 3 maart. 
Tevens is er aandacht aan besteed in een uitzending 
van Radio Soest.  
 
Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht 
Op donderdag 18 maart is er een gesprek geweest 
met Marc Hofstra en Paul Levelink, initiatiefnemers 
van Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht. Op 1 juni 
heeft onze stichting de partnerverklaring 
ondertekend. De doelstelling van het Geopark 
Heuvelrug, Gooi en Vecht is om de UNESCO status 
te verwerven. Dit is een internationale erkenning van  

 
 
 

 
 
 

 
 
de waarden van een gebied ten aanzien van zijn 
geologie (aardkunde), natuur (ecologie), 
cultuurhistorie (cultureel erfgoed) en hedendaagse 
cultuur. De hogere ambitie is dat er bewuster met het 
gebied omgegaan wordt en dat de kwaliteiten van het 
gebied mede daardoor beter beschermd worden en 
duurzaamheid bij elke verdere ontwikkeling centraal 
staat.  
In het najaar zijn er een zogeheten ‘ontdekkaart’ en 
‘informatieboekje’ over Soest en Baarn gerealiseerd 
waarin ook de Soester Eng de nodige aandacht krijgt. 
Stichting Vrienden Soester Eng heeft besloten de 
totstandkoming van de ‘ontdekkaart’ en het 
‘informatieboekje’ financieel te ondersteunen. Dit 
initiatief heeft aandacht gehad in de Soester Courant 
en is bij Radio Soest een aantal keren aan de orde 
geweest.  
 
Bouwplannen 
Gemeentewerf/de Alliantie. Op de voormalige 
gemeentewerf worden plannen ontwikkeld voor het 
realiseren van 40-60 sociale huurwoningen en 
seniorenwoningen. We hebben ons als stichting 
vooral bezig gehouden met de groene inpassing van 
dit plan. 
 
Project Biodiversiteit 
Vanaf maart 2021 zijn er diverse overlegmomenten 
geweest over de vraag hoe de biodiversiteit op de 
Soester Eng verbeterd kan worden. Aanleiding is het 
door de gemeente Soest vastgestelde Landschaps 
OntwikkelingsPlan (LOP) waarin het ‘Project 
Biodiversiteit Zuidelijke Eng’ is genoemd. Bij dit 
project zijn de gemeente Soest, actieve agrariërs op 
de Eng, natuurliefhebbers met specifieke kennis over 
natuurgebieden en Stichting Vrienden Soester Eng 
betrokken. Tijdens een brainstormsessie op 23 
september zijn er ideeën voor het bevorderen van 
biodiversiteit geïnventariseerd. De ‘Notitie 
Biodiversiteit’ die hieruit voortgekomen is, is naar de 
gemeente Soest gestuurd en biedt komend jaar een 
aanzet tot gesprek. De notitie is op onze website 
gepubliceerd. 
 
Spoorwegovergang bij de Gouden Ploeg 
Wij zijn benaderd door de gemeente Soest om onze 
zienswijze te geven over de ontwikkelingen rond de 
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spoorwegovergang bij de Gouden Ploeg. ProRail wil 
de onbeveiligde overgangen in Nederland sluiten. 
Het alternatief is dat de overgang beveiligd wordt. De 
kosten hiervoor komen voor een groot deel voor 
rekening van de gemeente Soest. Er is op 
aangedrongen dat de enquête, over het belang van 
open houden van deze overgang, breder uitgezet zou 
worden dan aanvankelijk het plan van de gemeente 
was. Ook is meegedacht over de vragen van de 
enquête. Zoveel mogelijk (recreatieve) gebruikers 
zijn in de gelegenheid gesteld om het belang van 
openhouden van deze overgang kenbaar te maken. 
Een besluit over de overgang, gepland voor eind 
2021, is met een aantal maanden uitgesteld.  
 
Financieel Jaarverslag 
Het financieel resultaat over 2021 was € 816,-. Dit 
bedrag is toegevoegd aan de reserve ‘projecten en 
juridische advisering’. De volledige jaarrekening is 
terug te vinden op de website bij het financieel 
jaarverslag. De kascommissie, bestaande uit Ineke 
Smit en Piet Huisman, heeft de boekhouding 
gecontroleerd en een goedkeurende verklaring 
afgegeven.  
 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, ingegaan 
op 1 juli 2021, voorziet in maatregelen om de 
kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en 
stichtingen te verbeteren. Wij zijn bezig om onze 
statuten tegen het licht te houden en waar nodig 
zullen we deze aanpassen. De penningmeester heeft 
het stuk ‘Goed bestuur en (financieel) beheer SVSE’ 
opgesteld, dat door het bestuur is vastgesteld.  
 
Diversen: 
- Tijdens de lockdown, begin 2021 stond er op 
Facebook een leuke activiteit voor kinderen op de 
Eng: https://www.soestereng.nl/nieuws/441/even-
een-frisse-neus-halen-doe-de-eng-bingo 
- De jaarlijkse vergadering van het Soester Eng 
Netwerk bestaande uit agrariërs en organisaties actief 
op en rond de Eng, stond gepland voor 2 maart 2021. 
Helaas heeft deze vergadering i.v.m. 
coronamaatregelen niet plaatsgevonden. Wel hebben 
alle betrokkenen het jaarverslag van 2020 ontvangen 
en is een reactie gevraagd per mail.  
- Onze website is verbeterd: links naar o.a. onze 
Facebook- en Instagrampagina werken nu ook op 
mobiele telefoons. Daarnaast zijn diverse andere 
verbeteringen doorgevoerd en is de veiligheid van de 
website weer op orde. 
  
 
 
 
 
 

Activiteitenplan 2022 
 
 

Organisatie twaalfde Englezing 
Afhankelijk van de situatie rond het coronavirus 
zullen we wederom een lezing organiseren of op een 
andere manier een activiteit aanbieden voor onze 
donateurs en andere belangstellenden.  
 
Soester Eng Netwerk  
Het Soester Eng Netwerk komt in principe in het 
voorjaar van 2022 weer bij elkaar.  
 
Plannen 
-Een boekje maken van de berichten die nu op de 
website verschijnen onder de titel: Nu op de Eng. 
-Wandeling over de Zuider Eng aan de hand van QR-
codes ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen een 
rondje over de Eng lopen en op een vier- of vijftal 
punten, via hun mobiele telefoon, extra informatie 
krijgen over de Eng. Onderwerpen kunnen 
bijvoorbeeld zijn: geschiedenis, natuur en 
landbouwactiviteiten. 
 
Project Biodiversiteit 
Dit jaar zal verdere invulling worden gegeven aan het 
project Biodiversiteit Zuidelijke Eng in samenspraak 
met de gemeente, de agrariërs en natuurliefhebbers. 
 
Speciale aandachtsgebieden 
- Het overleg met de gemeente Soest, eigenaren, 
gebruikers en andere belanghebbenden van de 
Soester Eng, zal worden voortgezet.  
- Verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn 
op de Eng, zoals bouwplannen in de omgeving, 
worden vanuit onze doelstellingen nauwlettend en 
met belangstelling gevolgd. 
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Financieel Jaarverslag 
 
 

De Stichting Vrienden Soester Eng heeft het boekjaar 
2021 afgesloten met een positief saldo van € 816.  
Het saldo is toegevoegd aan de reserve ‘projecten en 
juridische advisering’.  
Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld op 19 
januari 2022. De kascommissie, bestaande uit Piet 
Huisman en Ineke Smit, heeft op 10 januari 2022 de 
jaarcijfers en de boekhouding over 2021 gecontro-
leerd en een goedkeurende verklaring gegeven. 
 
Toelichting op de verlies- en winstrekening 2021  
 
Baten 
De stichting is vrijwel volledig afhankelijk van vrij-
willige bijdragen van onze donateurs. In 2021 zijn 
163 donaties ontvangen voor een totaal bedrag van  
€ 3.480. Ter vergelijking: in 2020 waren er 157 dona-
teurs, die in totaal  € 3.010 betaalden. De minimum-
donatie is € 15. In 2021 waren er drie donateurs die 
een overeenkomst met ons hebben voor een meerja-
rige periodieke gift (voor in totaal € 395). 
Via boekhandel Van de Ven werden 20 boekjes ‘Ver-
halen over de Soester Eng’ en 15 boekjes ‘Geschie-
denis van de Soester Eng’ verkocht. Dat bracht € 160 
op. De drukkosten hiervoor werden gemaakt in de ja-
ren ervoor.  
In 2021 werd geen rente ontvangen op de spaarreke-
ning. 
 
Lasten 
Bloemenranden: Ook dit jaar zijn twee percelen bloe-
menranden geadopteerd op de Zuider Eng. 
Rondleidingen op de Eng: Als alternatief voor de 
Englezing, die ook dit jaar geen doorgang kon vin-
den, zijn in het najaar drie rondleidingen (met in to-
taal 49 deelnemers) over de Eng georganiseerd. De 
gids heeft hiervoor een attentie gekregen. 
Project biodiversiteit: Dit betreft de kosten van de 
huur van een zaal in Artishock voor het overleg over 
het project biodiversiteit op de Eng. 
Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht: Het bestuur heeft 
besloten een subsidie van € 500 toe te kennen als bij-
drage ter ondersteuning en ontwikkeling van een ont-
dekkaart en een informatieboekje Soest en Baarn. 
Publicatie Noorder Eng: Voor een publicatie in de 
Soester Courant over de Noorder Eng is een professi-
onele tekstschrijver ingeschakeld. 
Website: Het betreft deels de verbetering van de web-
site en deels het beheer en onderhoud. 
Inning donaties: Dit zijn de abonnementskosten op de 
service van IBANC die het ons mogelijk maakt dona-
ties via incasso te innen.  
Mailing: Aan de donateurs is in maart het jaarverslag 
gestuurd, samen met het verzoek aan de donateurs  

 
 
 
 
die niet via incasso betalen, hun donatie over te ma-
ken. 
Overige kosten: Kosten van een bloemetje voor een 
relatie van ons die ziek was. 
 
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 de jaren 2018 
- 2020 is in totaal € 5.396 besteed. Er resteert nu nog 
een bedrag van € 1.644. Dit is geoormerkt geld en om 
die reden opgenomen in de voorziening ‘Project 
Groen aan de buurt’. 
 
Toelichting op de balans per 31 december 2021  
Het positief saldo van € 816 over 2021 is toegevoegd 
aan de reserve ‘projecten en juridische advisering’. 
Uit deze reserve zijn in het afgelopen jaar geen acti-
viteiten gefinancierd. 
 
Namens het bestuur,                         
Herman Vriesendorp,  
penningmeester  
 
Soest, 20 januari 2022 
 
 
(Voor de jaarrekening zie volgende pagina) 
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Jaarrekening 
 
 

 

STICHTING VRIENDEN SOESTER ENG JAARREKENING  2021
                    bedragen in hele euro's afgerond

BALANS op 1 januari 2021
activa passiva
betaalrekening 1.466     voorziening project Groen aan de buurt 1.644    
spaarrekening 10.804   reserve projecten en juridische advisering 7.215    
nog te ontvangen donaties 2020 40          vermogen 3.451    

12.310   12.310  

VERLIES- EN WINSTREKENING  2021, exclusief project Groen aan de buurt 
lasten baten
adoptie bloemenranden 50          donaties 3.480   
rondleidingen op de Eng 24          opbrengst verkoop boekjes over de Eng 160      
project biodiversiteit Eng 207        
website 1.111     
publicatie over de Noorder Eng   605        
subsidie Geopark Heuvelrug Gooi 500        
inning donaties 69          
mailing jaarverslag 12          
bankkosten 142        
aansprakelijkheidsverzekering 73          
overige kosten 31          

POSITIEF SALDO 816        
3.640     3.640   

PROJECT GROEN AAN DE BUURT
uitgaven inkomsten
uitgaven 2018 t/m 2020 5.396     ontvangen subsidie in 2018 en 2019 7.040   
nog te besteden (voorziening) 1.644     -       

7.040     7.040   

BALANS op 31 december 2021
activa passiva
betaalrekening 2.372     vooruitontvangen donaties 2022 50         
spaarrekening 10.804   voorziening project Groen aan de  buurt 1.644    

reserve projecten en juridische advisering 7.215   
plus positief saldo 2021 816      8.031    

vermogen 3.451    
13.176   13.176  

 


