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VOORWOORD
Het werk van het MEC bestaat aan de ene kant uit reguliere activiteiten zoals de uitleen
van leskisten, de scholing van natuurouders en de jeugdactiviteiten. Aan de andere kant
zijn er ieder jaar extra projecten die worden uitgevoerd. In de afgelopen jaren is de uitleen
van materialen licht terug gelopen, terwijl het aantal projecten groeit. De verklaring
hiervoor is dat binnen het basisonderwijs steeds meer behoefte bestaat aan kant en klare
producten die direct, zonder veel eigen voorbereiding, in de klas kunnen worden gebruikt.
Ongetwijfeld is de reden dat er veel eisen gesteld worden aan het onderwijs en dat
daarmee de voorbereidingstijd voor natuur en milieu-educatie onder druk komt. Het lukt
het MEC om het aanbod aan te passen aan deze veranderende realiteit. De uitdaging is om
de komende jaren te blijven zoeken naar manieren om de werkwijze van het MEC aan te
blijven passen met behoud van echte natuurbeleving. Zelf in de natuur zijn, zelf
onderzoeken en zelf beleven blijft de manier om passie voor natuur en milieu te
ontwikkelen.
In dit jaarverslag staan veel projecten beschreven waarin het uitstekend lukt om deze
beleving vorm te geven. Het project “Bijen in Borsele” en de afvalopruimactie “Schone
Schelde” zijn hiervan goede voorbeelden. Deze projecten zullen het komende jaar,
vanwege het succes, verder uitgebouwd worden.
Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Zonder vrijwillige inzet geen activiteiten.
Dat geldt ook voor het MEC. Zonder vrijwilligers geen docenten voor natuurouders, geen
natuurouders, geen jeugdactiviteiten en geen gastlessen op scholen. Het bestuur en
medewerkers van het MEC onderkennen het belang van deze vrijwilligers en waarderen
hun inzet. De uitdaging voor het MEC is om aan deze vrijwilligers een inspirerende
werkomgeving te bieden en om hun werk goed te faciliteren. Vrijwilligers werk doe je niet
voor niets. Weliswaar is er, behalve een onkostenvergoeding, geen geldelijke beloning
maar wel beloning in de vorm van werkplezier, leuke contacten en maatschappelijk
relevant werk.
Behalve de vrijwilligers zijn ook samenwerkingspartners van belang. Allereerst de
gemeenten. Zij zetten zich bestuurlijk in voor het MEC en spelen ook een belangrijke rol bij
het vorm geven van vele projecten. Maar ook andere organisaties zoals Nationaal Park
Oosterschelde, IVN Zeeland, de onderwijsorganisaties en vele andere organisaties dragen
bij aan het succes van het MEC. Waardering voor deze samenwerking is op zijn plek.
Er is reden om de toekomst van het MEC met vertrouwen tegemoet te zien. Het lukt de
organisatie om met een relatief klein budget een groot aantal activiteiten van goede
kwaliteit te organiseren en daarbij in te spelen op de steeds veranderende vraag. Dit
vermogen is van essentieel belang om het bestaansrecht van het MEC te behouden.
Paul Smeets
Voorzitter
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1. ALGEMEEN
1.1 PERSONEEL
De werkzaamheden voor het MEC werden uitgevoerd door de coördinator (21,6 uur), de
medewerker educatie/administratie (14,4 uur) en de medewerker educatie/financiën
(14,4 uur). In totaal is de bezetting 1,4 fte.
Per 1 september is de medewerker educatie/administratie met pensioen gegaan en is een
nieuwe medewerker gestart.
1.2 BESTUUR
Zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur kwam 2 keer bij elkaar.
Een overzicht van alle bestuursleden is vermeld in hoofdstuk 5 op pagina 16.
Samenstelling bestuur:
 één lid door iedere deelnemende gemeente, namelijk Borsele, Goes, Kapelle,
Noord-Beveland en Reimerswaal.
 drie leden door regionaal werkzaam zijnde natuur- en milieuorganisaties, te weten
de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) en de Stichting Behoud de Zak
van Zuid-Beveland (BZZB).
 één adviseur afkomstig van IVN Zeeland.
1.3 VRIJWILLIGERS
Bij het MEC zijn in 2014 ongeveer 21 vrijwilligers actief geweest. Het aantal is gegroeid van
18 naar 21. We zitten goed in de vrijwilligers die de jeugdactiviteiten willen begeleiden.
Voor het schooltuinieren zoeken we nog iemand die de tuin in de vakantie enigszins kan
bijhouden.
Verder geven de vrijwilligers o.a. natuuroudercursussen, lezingen, naschoolse activiteiten,
bemannen de infokraam tijdens markten, zitten in het bestuur en geven gastlessen op
basisscholen. Zonder de hulp van deze trouwe vrijwilligers kunnen veel van onze
activiteiten niet uitgevoerd worden. In bijlage 3 een overzicht bij welke activiteiten
vrijwilligers zijn ingezet met daarbij een schatting van het aantal uur dat zij hebben gewerkt
voor het MEC.

JAARVERSLAG MEC DE BEVELANDEN 2014 – PAG. 3 –

2. ACTIVITEITEN
2.1 BASISONDERWIJS
2.1.1 Reserveringssysteem lesmateriaal
Dit is het 1de jaar dat het digitale reserveringssysteem (NME-gids) in gebruik is genomen.
Door deze overstap is er in het begin van het schooljaar 13/14 minder materiaal geleend
dan we gewend waren. Inmiddels krijgen we positieve reacties van de gebruikers. Men
vindt het prettig om direct te zien welk lesmateriaal beschikbaar is.
Een medewerker is naar de jaarlijkse evaluatie van de NME-gids (het reserveringssysteem)
geweest en heeft daar een aantal problemen aangegeven die inmiddels opgelost zijn. Het
tellen van de gegevens verloopt echter nog niet helemaal naar wens maar daar wordt aan
gewerkt. Het abonnement voor dit reserveringssysteem is in 2013 aangeschaft i.s.m. NME
Schouwen en NME Tholen en loopt t/m 2018. Het is mogelijk gemaakt door een bijdrage
uit het project “Proefabonnement Tholen”.
2.1.2 Nieuw lesmateriaal
In 2014 heeft het MEC het volgende lesmateriaal samengesteld / aangeschaft / gekregen /
vernieuwd of gedupliceerd.
Gekregen van:
Nationaal Park Oosterschelde: Voor een flink bedrag mochten we in 2014 verschillende
veldwerkmaterialen aanschaffen zoals schepnetten, aquariabakken, loepjes, loeppotjes,
onderwaterkijkers, verrekijkers, dieptemeters, emmers en zoekkaarten. Fijn, want door het
vele gebruik slijt het materiaal flink.
Ontwikkeld:
Rugzakken voor het Kapels bos
I.s.m. Gemeente Kapelle en Staatsbosbeheer heeft het MEC educatief materiaal ontwikkeld
voor het Kapelse bos, een speelbos voor de jeugd.
Scholen kunnen hiervoor een rugzakje met materiaal reserveren. In het gebied zijn bordjes
geplaatst met opdrachtjes die ook zonder dit materiaal uit te voeren zijn.
Helaas zijn de bordjes, op enkele na, allemaal gesloopt. In 2015 worden nieuwe, iets
stevigere, geplaatst. Hopelijk overleven ze dan wel de vandalen.
Vernieuwd
Leskist “papier scheppen”. Kan apart of in combinatie met de bomenleskist uitgeleend
worden.
Aangeschaft
100 grijpers en 50 groene veiligheidshesjes uit het budget van “Schoon Zeeland.
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Opgeruimd of aangepast
In 2014 hebben we eens flink de bezem gehaald door het aanbod leskisten en
lespakketten.
Een aantal verouderde en/of gedateerde materialen is opgeruimd. Daarnaast hebben we
uit sommige verouderde leskisten onderdelen gehaald die nog wel bruikbaar zijn.
2.1.3 Uitleen lesmateriaal basisonderwijs
Het aantal scholen dat in schooljaar 2013/2014 materiaal geleend heeft wordt per
gemeente weergegeven in onderstaande tabel (voor een specificatie van uitleen per school
zie bijlage 1). Zoals eerder aangegeven is kon men in dit schooljaar alleen via het
reserveringssysteem het lesmateriaal reserveren. Hierdoor is waarschijnlijk het eerste half
jaar minder materiaal uitgeleend dan voorheen. Daarnaast zijn er een aantal scholen in de
regio gesloten en is de traditionele vraag naar lesmateriaal veranderd. Daartegenover staat
dat de vraag naar concrete projecten en gastdocenten toeneemt. In onderstaande tabel (1)
een overzicht hiervan.

'11-'12

'12-'13

'13-'14

Gemeente

Totaal aantal
scholen

Borsele

19

13

19

17

19

13

Goes

27*

21

26 *

18

25*

14

Kapelle

9**

9

9**

9

9*

8

Noord-Beveland

6

4

5

2

5

3

Reimerswaal

17

10

16

10

16

7

Totaal

78

57

75

56

74

45

Totaal aantal Scholen dat
Scholen dat
materiaal heeft scholen
materiaal heeft
geleend
geleend

Totaal aantal Scholen dat
scholen
materiaal heeft
geleend

Tabel 1: Aantal scholen per gemeente dat materiaal leent

Tussen haakjes staat het aantal basisscholen per gemeente vermeld:
* waarvan 7 scholen voor speciaal onderwijs
** waarvan 2 scholen voor speciaal onderwijs
In bijlage 1 een overzicht welke scholen lenen en hoeveel.
2.1.4 Uitleen lesmateriaal overige gebruikers
Onze lesmaterialen worden regelmatig uitgeleend aan andere gebruikers dan de
basisscholen in de regio. Scholen uit het voorgezet onderwijs, het ROC, scoutinggroepen,
natuurorganisaties en zorginstellingen weten het MEC te vinden. Ook PABO studenten
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maken tijdens hun stageperiode gebruik van het materiaal.
Bovengenoemde gebruikers leenden 130 keer materialen van het MEC.
2.1.5 Uitleen leskist – lespakket – diversen
In onderstaande tabel staat het aantal uitleningen vanaf schooljaar 2013/2014 genoemd.
Uitleningen leskisten

Uitleningen lespakketten

Uitleningen diversen

Totaal
schooljaar 2013-2014

313

6*

139

Totaal
schooljaar 2012-2013

353

66

140

Totaal
schooljaar 2011-2012

400

91

157

Tabel 2: Overzicht uitleen lesmateriaal schooljaar vanaf schooljaar 11-12

* Deze uitleen is drastisch minder geworden omdat we de meeste lespakketten uit het
reserveringssysteem hebben gehaald. Thema's waren niet meer actueel of het materiaal was
verouderd.

2.1.6 Natuurouders
Natuuroudercursussen (NOC)
In 2014 zijn er 5 natuuroudercursussen gegeven.
Na evaluatie blijkt dat de cursisten zeer tevreden zijn over de inhoud en de duur van de
cursussen. Ondanks het feit dat veel deelnemers tegenwoordig werken en het druk hebben
wil men zich inzetten voor natuur-en milieueducatie op de basisscholen. We hebben
daarvoor wel concessies voor gedaan en de duur van een cursus teruggebracht naar 2
bijeenkomsten. Op 31 december 2014 stonden er 276 natuurouders in de database van het
MEC genoteerd. Daarnaast zijn er ouders actief als natuurouder die geen
natuuroudercursus gevolgd hebben. Hier hebben we geen cijfers van.
De cursussen worden gegeven door 5 ervaren natuurouderdocenten. Allen zijn vrijwilliger.
Thema

Aantal deelnemers

Aantal scholen*

Nieuwe natuurouders

6

6

Vogels 1

10

7

Vogels 2

8

5

Vogels 3

15

10

Bijen en vlinders

19

11

Totaal

58

39

Tabel 3: Overzicht aantal deelnemers natuuroudercursus

* Aantal deelnemende scholen per cursus. Onderstaande lijst geeft aan welke scholen
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vanuit welke scholen in 2014 ouders hebben deelgenomen aan 1 of meerdere cursussen.
Scholen
Jan van Schengenschool

ds. G.H. Kerstenschool (Yerseke)

De Hoeksteen

Don Boscoschool

Bisschop Ernstschool

Koningin Julianaschool

Kloetingse school

Juliana van Stolbergschool

Prof dr. Kohnstammschool

Obs Wemeldinge

De Tunnel

De Zevensprong

De Linge

't Honk

Samuëlschool

De Moolhoek

't Opstapje

Koelmanschool

Johannes Calvijnschool

De Vliete

Provinciale Natuurouderdag “25 jaar natuurouders in Zeeland”
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste natuuroudercursus in Zeeland werd
georganiseerd.
Tijdens de jaarlijkse natuurouderdag hebben teruggekeken op die jaren maar vooral een
blik gericht op de toekomst.
Tijdens een vaartocht met MS “De Onrust” kregen de ruim 100 natuurouders verschillende
workshops aangeboden waarin o.a. nieuw lesmateriaal werd gepresenteerd en actuele
onderwerpen aan bod kwamen zoals “Wieren, voedsel van de toekomst” en “Plastic soep”.
Gedeputeerde dhr. De Reu kreeg als het eerste exemplaar “25 jaar Natuurouders in
Zeeland” aangeboden door regiodirecteur mw. Teeling van het IVN. Uiteraard was er ook
voor alle ouders een exemplaar. Bekijk het filmpje voor en impressie van de dag
https://www.youtube.com/watch?v=lpHHVtaEV2c
De natuurouderdag wordt jaarlijks aan alle Zeeuwse natuurouders aangeboden als dank
voor hun vrijwillige bijdrage. De organisatie ligt in handen van IVN Zeeland i.s.m. de
Zeeuwse NME centra
2.1.7 Activiteiten
Warme truiendag
Op 7 februari was het landelijke Warme truiendag, een dag waarbij extra aandacht wordt
geschonken aan besparing van energie. Op scholen, bedrijven, gemeenten en organisaties
zet men deze dag de kachel een graadje lager en doet men een warme trui aan.
Het MEC organiseerde een ludieke prijsvraag voor scholen; maak een warme deken voor
het goede doel. 11 basisscholen deden mee en de mooiste dekens werden op 7 februari
beoordeeld door een deskundige jury. In elke gemeente was er een prijswinnaar. Zij
mochten met de boswachter van Staatsbosbeheer op excursie. De dekens zijn naar het
goede doel gegaan, Mappa Mondo, een opvanghuis voor kinderen.
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“Schooltuinieren”
Van maart t/m de zomervakantie zijn 25 leerlingen van CBS “De Wingerd” uit Goes in de
weer geweest met hun eigen schooltuintje en is afgesloten met een “oogstfeestje” waarbij
ouders op de (kruiden)thee kwamen. De schooltuintjes in Goes zijn gelieerd aan het park
“De Mirakel” en wordt gebruikt om nieuwe activiteiten op schooltuingebied te
onderzoeken, te ontwikkelen en uit te proberen. Op deze manier kan er gericht advies
worden gegeven aan scholen die willen starten of al bezig zijn met een schooltuin. Op
verschillende scholen in gemeente Reimerswaal en Noord-Beveland zijn al mooie
schooltuinen ontstaan. Ouders helpen actief mee met de leerlingen.
Onderwijsservicebus “De Columbus”
In samenwerking met de Zeeuwse bibliotheek heeft het MEC een scholenprogramma
ontwikkeld dat uitgevoerd wordt in de “Columbus”. Deze onderwijsservice bus bezoekt
dagelijks verschillende dorpen in Zeeland (Walcheren – Schouwen – de Bevelanden). Elk
kwartaal wordt er een ander thema onder de loep genomen.
Het MEC kan op deze manier eenvoudig het lesmateriaal promoten bij de doelgroep en de
Columbus heeft elk kwartaal aantrekkelijk materiaal in de bus.
Vaartocht Oosterschelde
Ook in 2014 kon het project “Varen op de Oosterschelde” gelukkig weer gewoon doorgaan
Tijdens de 2 ½ uur durende tocht krijgen de leerlingen opdrachten aangeboden die onder
begeleiding van een (natuur)ouder uitgevoerd worden. Op de boot zijn alle materialen
aanwezig om de opdrachten uit te voeren. Halverwege de tocht wordt er gestopt zodat alle
leerlingen en ouders de zeehonden kunnen zien die op de platen liggen. De laatste tijd
worden er nogal eens wat bruinvissen gespot wat de tocht natuurlijk extra bijzonder
maakt.
De vaartocht is bedoeld voor groep 5&6 en maakt deel uit van de doorgaande leerlijn
“Nationaal Park Oosterschelde (NPO)”. Voor de dit project heeft MEC De Bevelanden i.s.m.
NME-Schouwen Duiveland en gemeente Tholen een subsidie aangevraagd bij NPO. De
eigen bijdrage voor de school is al enkele jaren 135,- . We proberen dit bedrag uiteraard zo
laag mogelijk te houden. Toch zijn er minder schoolklassen gaan varen dan voorheen
Waarschijnlijk komt dit doordat gemeente Kapelle in 2014 heeft besloten om een vaartocht
over de Oosterschelde vanuit Wemeldinge aan te bieden aan alle scholen uit de eigen
gemeente.
Dag van de duurzaamheid
Tijdens de landelijk dag van de duurzaamheid op 10 november hebben 7 wethouders en 1
boswachter (van natuurmonumenten) voorgelezen op verschillende basisscholen uit het
boek “Mr. Finney en het geheim van de bomen”. Daarna ging men met de leerlingen in
gesprek over duurzaamheid.
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Mini-zonnebootrace
I.s.m. Technocentrum Zeeland en Edubedrijf heeft dit jaar de mini-zonnebootrace
plaatsgevonden tijdens de “Havendag” in Vlissingen. Vooraf hebben de 15 deelnemende
klassen een gastles over zonne-energie gehad op school.
De samenwerking met het technocentrum en Edubedrijf was nieuw en is naar
tevredenheid verlopen. Bekijk het filmpje voor een impressie van de dag:
https://www.youtube.com/watch?v=38NXv6tlXwk
Bijen in Borsele
In het voorjaar zij we in het kader van biodiversiteit gestart met het project “Bijen in
Borsele”. Van bijenvereniging Noord- en Zuid- Beveland hebben 4 imkers 11 scholen
bezocht en een gastles gegeven aan groep 5 / 6 over bijen in het algemeen en de honingbij
in het bijzonder. Soms nam een imker een levend nest met bijen mee, uiteraard goed
afgesloten. Na evaluatie van het project gaven de imkers aan dit op andere scholen in de
regio ook te willen geven.
Kunst van het recyclen
In januari-februari is het project “De kunst van het recyclen” (gestart in 2013) afgerond met
3 tentoonstellingen in verschillende gemeentes.
Mw. Miermans (wethouder gemeente Borsele), dhr. A. van der Maas (wethouder
gemeente Noord-Beveland) en dhr. De Bat (wethouder gemeente Goes) hebben per locatie
de prijzen uitgereikt aan de prijswinnaars. Het project is weliswaar afgerond maar wordt
wel aangeboden als naschoolse activiteit.

2.2 VOORTGEZET ONDERWIJS
2.2.1 “Schoon Zeeland” Afvalfietstocht Ostrea
Op 13 oktober werd de afvalfietstocht gereden door ruim 200 leerlingen van het Ostrea
Lyceum. Per fiets reden ze door Goes en gingen op bezoek bij verschillende
bedrijven/instellingen om te kijken hoe men met de afvalstoffen omgaat.
Het doel van deze tocht is, de leerlingen bewust te maken van de hoeveelheid
geproduceerd afval door verschillende soorten bedrijven en wat er mee gedaan wordt of
kan worden voordat het in de container belandt.
Bij de bedrijven kregen de leerlingen een rondleiding door één van de werknemers. Zowel
voor de leerlingen als voor de bedrijven was het een interessante en leerzame ervaring.
Maar liefst 21 bedrijven ontvingen de groepjes leerlingen.
Uit de evaluatie bleek dat leerlingen en docenten tevreden waren over deze activiteit. De
bedrijven hebben de belangstelling zeer gewaardeerd.
2.2.2 Introductieprogramma opleiding MBO dierverzorging, Edudelta
Na korte inleiding over het MEC zijn 20 MBO leerlingen op zoek gegaan naar het
waterleven in de drinkput. Daarna hebben ze als extra nog een imkerles gehad.
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2.3 BEWONERS/TOERISTEN/JEUGD
2.3.1 Hollandsche Hoevedag
De jaarlijks terugkerende Hollandsche Hoevedag op zaterdagmiddag is ook dit jaar weer
druk bezocht. Met alle organisaties die actief zijn in het Hollandsche Hoevegebied wordt de
middag voorbereid en uitgevoerd. Dhr. Verhulst, burgemeester van gemeente Goes en het
kindercollege hebben de middag geopend.
Het publiek was weer in grote getale aanwezig, een geslaagde middag.
2.3.2 Ouderenproject: Lezing ouderen “Een terugblik op de Oosterschelde”
Voor het 3de jaar alweer maar zeer succesvol. Een vrijwilliger van het MEC heeft 17
lezingen gegeven in zorgcentra over het Nationaal Park Oosterschelde. Met mooie foto's en
aanspoelsels uit de Oosterschelde gaat ze in gesprek met de deelnemers over de
Oosterschelde.
De lezing wordt gegeven aan zowel kleine als grote gezelschappen en wordt zeer
gewaardeerd door zowel de deelnemers als de begeleiding.
Het project is in samenwerking met NME-Schouwen Duiveland en NME-Tholen opgezet en
financieel mogelijk gemaakt door Nationaal Park Oosterschelde.
2.3.3 Goese Sasdag
Als vanouds werd de Goese Sasdag deze keer weer bij de Goese Sas gehouden. Een fijne en
veilige locatie voor kinderen en duikers. Nieuw was dat SOS Dolfijn uit Harderwijk erbij was
gekomen die aan de bezoekers uitleg gaf over de bruinvissen die tegenwoordig te zien zijn
in de Oosterschelde.
Er werden weer mooie dieren en wieren gevonden. In de aquariabakken was alles goed te
zien. Er waren ongeveer 60 deelnemers op af gekomen.
De Goesesasdag wordt samen met de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond ) en IVN
Zeeuwse Delta georganiseerd met financiële ondersteuning van het nationaal park
Oosterschelde.
2.3.4. NLDoet
Op 21 maart hebben 4 vrijwilligers via NLDoet meegeholpen onze schooltuin in Goes Oost
gebruiksklaar te maken. Dhr. Verhulst, burgemeester van de gemeente Goes hielp ook mee.
In twee uur tijden hebben we onkruid verwijderd, compost uitgereden, snippers gestrooid
en het bord geschilderd. Veel gedaan dus in korte tijd en het was heel gezellig!
2.3.5. Schoon Zeeland: Afvalopruimactie “Schone Schelde”
Op 11 oktober is er i.s.m. RWS en gemeente Reimerswaal een start gemaakt met “De
Schone Schelde”, een afvalopruimactie waarbij iedereen zich mag aansluiten.
Dhr Sinke, wethouder gemeente Reimerswaal, ontving de deelnemers bij golfvereniging
“Reymerswael b.v.”waarna ieder de handschoenen en hesjes aantrok en afval ging rapen
langs de Westerschelde. Wat lag er veel afval! In ongeveer 2 uur is er ruim 1000 kilo
(waarvan 600 kilo plastic!) geraapt door een kleine 50 deelnemers. Na evaluatie van de
actie is er besloten dat in 2015 op meerdere locaties rondom de Schelde opruimacties
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georganiseerd gaan worden.
2.3.6 Kerstmannenloop Lions Wilhelmina-Goes
Het MEC is dit jaar het goede deel geweest van de “kerstmannenloop Goes 2015,
georganiseerd door de Lionsclub Wilhelmina-Goes. Het bedrag (€ 2200,-) , wordt
verdubbeld (!) door stichting NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) en
gedoneerd aan het MEC. Het geld wordt in 2015 besteed aan nieuw lesmateriaal over
duurzame energie en een educatieve vaartocht over de Oosterschelde voor leerlingen van
de Sprienke.
2.3.7 Jeugdactiviteiten
Bijna 1 keer per maand organiseert het MEC een activiteit voor de jeugd tussen 4 en 12
jaar. Er kunnen per keer ongeveer 25 kinderen meedoen. Met alle activiteiten gaan we
voornamelijk naar buiten, behalve braakballen pluizen. Dit gebeurt altijd binnen en is ook
de meest rustige activiteit. Naast deze activiteiten organiseren we ook ouder-kind
activiteiten (zie pagina 12 voor het overzicht).
2.3.8 Naschoolse activiteiten
Deze activiteiten worden opgenomen in het aanbod dat door de gemeentes naar
verschillende scholen wordt verstuurd. Leerlingen geven zich op de activiteiten en betalen
een kleine vergoeding. De uitvoer wordt gedaan door vrijwilligers van het MEC.
In de gemeente Reimerswaal, Borsele en Goes zijn 10 bijeenkomsten geweest.
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JEUGDACTIVITEITEN

AANTAL
DEELNEMERS

AANTAL
VRIJWILLIGERS

Jan

Vogels in de winter (2x))
De belangstelling was zo groot dat we er twee dagen van gemaakt
hebben. Beide dagen verliepen ongeveer hetzelfde.
Boswachter Widmar van Natuurmonumenten liep met een grote groep
kinderen door de Hollandsche Hoeve en vertelde van alles over de vogels
die we tegenkwamen. Voor de wandeling hadden de kinderen al vetbollen
gemaakt, na de wandeling mochten ze nog dennenkegels met pindakaas
insmeren en door het vogelzaad rollen en een pindaketting rijgen. Het
waren hele gezellige middagen.

60

5

Maart

Braakballen pluizen
Zoals altijd was het een hele gezellige middag. We hebben gepraat over
braakballen. Er zijn veel vogels die een braakbal spugen. Wij pluizen
braakballen van kerkuilen. Wat zit er in? De kinderen kregen allemaal één
of meerdere braakballen, die ze voorzichtig uit elkaar plozen. Ze mochten
proberen het skeletje weer in elkaar te zetten. De kinderen mochten al die
botjes natuurlijk ook mee naar huis nemen.

21

5

April

Knapzakmannetje (niet doorgegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen)

--

--

Mei

Hollandsche Hoevedag )zie 2.3.1
(groot)ouder-kind.

Juni

Bijen
Imker Jan Honing vertelde van alles over honingbijen en liet de kinderen
een bijenvolk zien. Omdat er veel kinderen waren, hebben we twee
groepjes gemaakt. De ene groep ging met Jan mee naar de bijenkasten.
Daar vertelde hij over het wel en wee van de volken. De andere groep ging
ondertussen kijken naar het bodemleven in het Hollandsche Hoevegebied.
De groepjes wisselden na verloop van tijd. Het was een gezellige en
leerzame middag. De kinderen mochten ook een waskaars maken.
Gelukkig bleven er een aantal moeders helpen, want we kwamen handen
te kort.

25

4

Sept

Goesesasdag, zie 2.3.3

50

4

sept

Spannende spinnenmiddag
Deze middag zijn er 27 kinderen onder begeleiding van hun ouder(s) of
grootouder(s) op zoek gegaan naar het web en de schat van Spin Annelin,
de schatkistbewaarster van de Hollandsche Hoeve. De kinderen
vertrokken tussen één en twee met een tasje vol benodigdheden voor hun
opdrachten en een boodschappenlijstje van de Spin. Onderweg voerden
ze de verschillende “spinnige” opdrachten uit en zochten ze nieuwe
natuurschatten. De kinderen en hun begeleiders hebben genoten en
waren erg enthousiast.

27

2

Okt

Wendy en Boswachter Femke hebben de kinderen vragen gesteld over de
herfst en Femke heeft aan de hand van een leuk filmpje van Het Klokhuis
verteld waarom de bomen hun bladeren verliezen. Daarna zijn we met de
hele groep lekker naar buiten gegaan om mooie bladeren, mos en takken
te zoeken, paddenstoelen te bekijken en het spinnenwebspel te spelen.
Weer terug in het MEC hebben de kinderen heerlijk geknutseld en mooie
herfstkijkdozen gemaakt. Een hele drukke “rommelige” middag met blije
kinderen.

30

4

Dec

Groenstukjes maken
Met 11 enthousiaste kinderen was het een hele gezellige middag. De
“boswachter van de Hollandsche Hoeve“ heeft aan de kinderen gevraagd
of ze hem kunnen helpen. Hij moet aan zijn baas doorgeven welke

11

2
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verschillende bomen er allemaal staan in het park, maar hij weet niet
meer hoe hij dat kan zien, nu het winter is. We hebben de kinderen wat
over de verschillende boomknoppen vertelt en lze tijdens hun zoektocht
naar leuke takken voor in de groenstukjes, ook bomen laten herkennen
aan de hand van de knoppen. Ze hebben dit vol overgave gedaan en veel
bomen herkend (eik, paardekastanje, vuilboom, lariks etc). Daarnaast
kwamen we terug met manden vol met mooie takken voor in de stukjes!
Die versieren nu heel wat kamers!

2.4 EN VERDER...
2.4.1 Nieuwjaarsbijeenkomst
Zoals altijd een goed begin van het nieuwe jaar. Een speech van het bestuur, wat hapjes en
een kleine attentie voor iedereen. Onze vrijwilligers, het bestuur en collega's van
samenwerkende organisaties wensen elkaar een mooi en natuurlijk 2014 toe.
2.4.2 Workshop Omnium
Onze buren, het Omnium, opende dit jaar de deuren van de tropische kas. Als cadeau heeft
het MEC een presentatie en workshopprogramma in elkaar gezet voor de medewerkers van
het Omnium die als gids optreden in de kas.
2.4.3 Afscheid Diny de Putter
In september hebben we afscheid genomen van onze zeer gewaardeerde collega Diny de
Putter. In stijl want we zijn met de vrijwilligers, bestuursleden en collega NME-centra op
pad geweest in het Verdronken land van Saeftinghe. Het was een mooie tocht o.l.v. Diny.
Niemand ontkwam aan het slik. Na afloop hadden we een lekkere lunch in het nabijgelegen
café. Diny gaat genieten van haar pensioen.
2.4.4 Arbozorg/veiligheid
Alweer is de nascholing BHV (bedrijfshulpverlener) met succes gevolgd door 1 medewerker.
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3. OVERLEG
MEC De Bevelanden is vertegenwoordigd in verschillende provinciale en regionale
overlegstructuren, sommige structureel, andere incidenteel.
De volgende bijeenkomsten werden door de coördinator bijgewoond:
 Provinciaal MEC-overleg 5x
 Werkgroep Voorlichting en Educatie NPO 1x
 Overleg Hollandsche Hoevedag 3x
 Platform “Groene vrijwilligers” 3x
 Provinciaal programmateam NME 4x
 Bestuur IVN De Zeeuwse Delta 1x

Daarnaast waren er contacten met KNNV De Bevelanden, Stichting Landschapsbeheer
Zeeland (SLZ), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, St. Zeeuws landschap, Zeeuwse
bibliotheek en de Bevelandse gemeenten.
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4. DIVERSEN
4.1 Public relations
Pers: Het MEC zorgt ervoor dat de activiteiten en projecten regelmatig in de vorm van
persberichten in de regionale dag- en advertentiebladen zijn te lezen. Bij nieuwe projecten
wordt direct contact opgenomen met de pers. Bijlage 3: een greep uit de media
Presentaties: Voor ondernemers met een zaak gelegen rondom de Oosterschelde
(aankomende gastheren van nationaal park Oosterschelde), voor leden van Lions GoesWilhelmina, voor medewerkers en architect tropische kas van het Omnium (workshop)
Folder: Begin januari is er een folder uitgekomen waarin alle jeugdactiviteiten voor het
hele jaar 2014 genoemd werden. Het blijkt dat de folder goed gelezen wordt en dat er via
de folder veel aanmeldingen zijn gekomen voor de activiteiten.
Nieuwsbrief scholen: Eind januari is naar alle basisscholen een nieuwsbrief verstuurd.
Nieuwsbrief Natuurouders.
Jaarlijks krijgen de natuurouders die in ons bestand staan 3 x toegestuurd. De brief wordt
opgesteld i.s.m. IVN Zeeland en de andere Zeeuwse NME centra.
Website: De website, www.mecdebevelanden.nl wordt regelmatig bijgewerkt. Afgelopen
jaar is de site door 3570 bezoekers 5214 keer bezocht.
Youtube: Er zijn 2 filmpjes gemaakt van verschillende activiteiten. De filmpjes staan op
youtube (en op onze site).
http://www.youtube.com/watch?v=FL_SeS4OkRk (Hollandsche Hoevedag)
http://www.youtube.com/watch?v=q41uTmmjkv8 (De kunst van het recyclen Zeeland)
Twitter: In 2012 zijn we gestart met Twitter. Op 31 december 2014 hadden we 127 volgers.
Facebook: Halverwege 2014 hebben we een facebook account aangemaakt. Op 31
december 2014 hadden we precies 100 likes.
Promotiemateriaal: 500 recyclebare pennen, aangeschaft voor de kerstmannenloop.
Markten: Hollandsche Hoevedag en Kerstmannenloop Grote Markt Goes.
4.2 Gebruik cursusruimte
De cursusruimte wordt goed gebruikt door verschillende natuurorganisaties. Deze groepen
mogen gratis gebruik maken van de ruimte. Voor gebruik van koffie en thee wordt een
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vergoeding gevraagd. Andere groepen betalen per dagdeel een bijdrage.
IVN De Zeeuwse Delta: Vergaderingen en cursussen (17x)
KNNV De Bevelanden: Vergaderingen en cursussen (25x)
Vlinder en Libelle Werkgroep: Vergaderingen en cursussen (1x)
Hollandsche Hoeve overleg (4x)
Werkgroep geologie (1x)
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5. PERSONEEL EN BESTUUR
Personeel
Mw. A.M.E. Meijer: coördinator 21,6 uur
MW. N. Vermorken: educatief medewerker/financiën 14,4 uur
Mw. D.L. De Putter: educatief medewerker 14,4 uur tot 1 september
Mw. W. van Velsen: educatief medewerker 14,4 uur vanaf 27 augustus
Bestuur
De samenstelling van het Algemeen Bestuur in 2014 was als volgt:
Dhr. P. Smeets, voorzitter (DB)

* IVN De Zeeuwse Delta

Dhr. G. Koenders, penningmeester (DB)

* IVN De Zeeuwse Delta

Dhr. A.G. Van der Maas, secretaris (DB)

* Gemeente Noord-Beveland

Dhr. J. de Bat

* Gemeente Goes

Dhr. E. Damen

* Gemeente Kapelle

Mw. C. T. Miermans

* Gemeente Borsele

Dhr. J. P. Sinke tot april 2014
Dhr. I. Vogelaar vanaf april 2014

* Gemeente Reimerswaal

Mw. J. H. C. Verkaart

* Stichting BZZB (Behoud de
Zak van Zuid-Beveland)

Adviseur
Mw. R. de Ligt-van der Zee tot april 2014
Dhr. V. van der Veen vanaf april 2014

* IVN Zeeland

Adres
Stichting MEC De Bevelanden
Postbus 2316
Kattendijksedijk 23
4460 MH GOES
Hollandsche Hoeve, 4463 AL, Goes
Telefoon: 0113-252628
e: info@mecdebevelanden.nl website: www.mecdebevelanden.nl
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6. BIJLAGEN

1 Uitleen per school
2 Inzet vrijwilligers
3 Een greep uit de media
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Uitleen materiaal per school
Jaar 2013-2014

1
2
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4

Gemeente Kapelle
Kapelle

Schore

School
Moolhoek
Juliana van Stolbergschool
’t Honk
Eben Haezer (so)
Samuel (so)
De Linge
De Hoeksteen
Wemeldinge
Tunnel

Gemeente Noord-Beveland
Colijnsplaat
Geersdijk
Kamperland
Kats
Kortgene
Wissenkerke

School
Het Stelleplankier
De Dubbele Punt
De Kamperschouw
Prinses Margriet
De Zuidvliet
De Vliete

Gemeente Goes

School

Goes

Koelman
Dr. C. Steenblok
De Wingerd
Bisschop Ernst
Holtkamp
De Basis
Prof. Dr. Kohnstamm
De Tweemaster
De Zuidwesthoek
Prinses Beatrix
’t Noorderlicht
Prinses Irene
De Kring (so)
Ithaka / Odyzee (so)
De Sprienke (so)
Deltaschool (so)
De Tweern (so)
Johannes Calvijn
Ichtus
De Achthoek
De Kattenschulp
Schengehof
De Kloetingseschool
Stamperius
De Poeljeugd

Biezelinge
Wemeldinge

Wolphaartsdijk

Kattendijke
’s-Heer Arendskerke
Kloetinge
Wilhelminadorp
’s-Heer Hendrikskinderen
Gemeente Borsele
Borssele
Driewegen
’s-Gravenpolder

Aantal uitleningen

School
Frank van Borssele
Ds.G.H. Kerstenschool
‘t Opstapje
De Linden
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11
20
18
18
3
7
13
9

4
3

2

10
7
31
4
2
3

1
3
4

13
3
14

4

4
1

Bijlage 1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16

’s-Heer Abtskerke
’s-Heerenhoek
Heinkenszand

Hoedekenskerke
Kwadendamme
Lewedorp
Nieuwdorp
Nisse
Oudelande
Ovezande
Gemeente Reimerswaal
Hansweert
Krabbendijke

Kruiningen

Oostdijk
Rilland

Waarde
Yerseke

De Rank
Koningin Juliana
De Poel
Don Bosco
De Wegwijzer
De Reiger
Jan van Schengenschool
De Regenboog
Mgr. Heyligersschool
De Leeuwerik
De Regenboog
De Octopus
De Meidoorn
De Schakel
De Zandplaat
Scholen
Schuttevaer
De Eendracht
De Zevensprong
Julianaschool
De Klimroos
De Welle
Dr. A. Comrieschool
Voorhoute
De Bornput
De Horizon
De Wiekslag
De Zandbaan
De Reigersberg
D’n Akker
Ds. G.H. Kerstenschool
Het Kompas
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3
1
3
8
9
16
3
4
2
9

3

1
2
1

3
1
4

25

Inzet vrijwilligers Bijlage 2
Activiteiten 2014
Natuuroudercursussen
Bijen in Borsele
Provinciale natuurouderdag
Project “Een terugblik op de Oosterschelde”
Project “Varen op de Oosterschelde
Project “Schooltuinieren
Mini zonnebootrace
NLDoet
Schone Schelde
Kerstmannenloop
Afvalfietstocht
Columbus
Hollandsche Hoevedag
Jeugdactiviteiten
Goese sasdag
Naschoolse activiteiten
Nieuwjaarsbijeenkomst
Workshop Omnium
Afscheid Diny

Totaal

Deelnemers
55
220
100
420
160
25
300
4
50

Vrijwilligers MEC
6
4
0
1
0
1
3
0
0

200
?
120
224
60
90
35
8
22

0

2093

4
26
1
3

Uren vrijwilligers
180
33
68
48

20
78
4
80

0

49
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511

Een greep uit de media Bijlage 3
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Natuuroudercursus thema “Vogels”

Schone Schelde gemeente Reimerswaal

Jong geleerd = oud gedaan
Schooltuinieren

Met de vrijwilligers op pad

Afscheid van onze collega Diny de Putter

Zwerfvuil rapen met Ostrea

Minizonnebootrace

Jeugdactiviteit "Op pad met de boswachter"

Actie "Warme truiendag"

Natuurouderochtend Borsele

Prijsuitreiking "De kunst van het recyclen"

NL Doet

Lezing voor ouderen "Terugblik op de Oosterschelde"
Schooltuinieren

Afvalfietstocht

Bijen in Borsele

Zwerfvuilactie

6. Financieel verslag 2014
Stichting Milieu Educatief Centrum De Bevelanden
Kattendijksedijk 23
4463 AL Goes
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1. VOORWOORD

De opzet van het Financieel verslag 2014 is conform de richtlijnen die gelden voor de
financiële verslaglegging en de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.
Het exploitatie resultaat voor 2014 is € 6.285 ,- positief en wordt toegevoegd aan het
eigen vrije vermogen. Dit positieve resultaat wordt verklaard door:
 een vrijval van € 11.915,- van gereserveerde projectkosten en energiekosten
(2008 – 2012); de vrijval is opgenomen onder de baten.
 een hogere opbrengst in de post ‘externe projecten’ ; het project Zwerfafval
‘Schoon Zeeland’ was niet opgenomen in het budget 2014. De bestede
(meer)uren van de eigen medewerkers aan deze externe projecten zijn zichtbaar
in de hogere personeelskosten dan gebudgetteerd.

.
Onder het eigen vermogen wordt een voorziening van € 10.000,- opgenomen voor
bijzondere projecten die zich kunnen aandienen in de loop van het jaar.

George Koenders
Penningmeester
Tholen, 1 april 2015
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2. BALANS

Activa
Nog te ontvangen
Diversen
Rente

2014

2013

289
1.594

4.285
2.146
1.883

Liquide middelen
Postbank
ASN
Kas

5.230
92.247
37

6.431
4.879
91.234
63

97.514
99.397

96.176
102.607

Passiva
Eigen vermogen
Vrij vermogen
33.855
Voorziening bijzondere projecten
10.000
Vereveningsfonds
34.000
77.855
Vooruit ontvangen
Projecten
0
0
Nog te betalen
Belastingdienst
3.638
Inrichting reservering
2.800
Projecten
3.318
Pensioen premie
1.087
Diversen
8.591
Personeel
2.108
21.542
99.397

37.597
34.000

71.597

0
3.713
1.400
12.180
1.049
10.340
2.328
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0

31.010
102.607

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2014
Realisatie
Baten
Bijdragen gemeenten
100.493
Rente
1.445
Bijdrage externe projecten
23.441
Bijdrage eigen projecten
292
Bijdrage huisvestingkosten
0
Bijdrage lesmateriaal
709
Bijdrage eigen reserve/vrijval 11.915
138.295
Lasten
Personeel
Huisvesting
Organisatie
Lesmateriaal
Externe projecten
Eigen projecten
Mec 20 jaar

81.187
22.786
11.561
3.309
9.695
3.000
499
132.037

Batig saldo

6.258
138.295

2014
Begroting

2013
Realisatie

100.800
1.550
10.400
0
0
0
9.000
121.750

100.542
2.000
30.501
290
125
251
0
133.709

76.000
18.950
11.300
3.000
10.000
2.500
0
121.750

76.937
18.690
14.275
1.927
13.576
1.846
.2.047
129.298
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4.411
133.709

4. WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Grondslagen van waardering
Algemeen
Alle bedragen zijn vermeld en tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders is
vermeld. Er zijn drie parttime personeelsleden in dienst. Hiernaast verzorgen vrijwilligers
diverse activiteiten.
Vorderingen liquide middelen, schulden, overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden
opgenomen tegen de nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder
aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele
beoordeling van de vorderingen.
Vereveningsfonds
Het vereveningsfonds is voortgekomen uit middelen van doelbestedingen en positieve
resultaten op het uitvoeren van externe projecten. Het doel van het vereveningsfonds is
om tegenvallers bij de externe projecten te kunnen opvangen zonder direct in financiële
problemen te komen.
Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en aan het verslagjaar toe te
rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Jaarresultaat
Het jaarresultaat wordt toegevoegd aan het vrije eigen vermogen.
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5. TOELICHTING BALANS

Activa
Nog te ontvangen
Diversen
Rente
Liquide middelen
Postbank
ASN
Kas

2014

2013

289
1.594
1.883

4.285
2.146
6.431

5.230
92.247
37
97.514

4.879
91.234
63
96.176

37.597
0
6.258
43.855

18.681
14.505
4.411
37.597

34.000
0
34.000

34.000
0
34.000

3.638
2.800
3.318
1.087
8.591
2.108
21.542

3.713
1.400
12.180
1.049
10.340
2.328
31.010

Passiva
Eigen vermogen*
Vrij vermogen
Balanscorrectie
Batig saldo boekjaar
Vereveningsfonds
Naar eigen vermogen
Nog te betalen
Belastingdienst
Inrichting
Projecten
Pensioen premie
Diversen
Personeel incl res vakantiegeld
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6. TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2014

2013

22.353
36.586
12.375
7.458
21.721
100.493

22.449
36.612
12.375
7.439
21.667
100.542

1.445
23.441
292
0
709
11.915
37.802

2.000
30.501
290
125
251
0
33.167

43.360
25.006
11.252
1.569
81.187

41.573
22.442
12.153
769
76.937

Baten
Bijdragen gemeenten
Borssele
Goes
Kapelle
Noord Beveland
Reimerswaal
Bijzondere baten
Rente bank
Bijdrage externe projecten
Bijdrage eigen projecten
Bijdrage huisvesting
Bijdrage leskisten
Vrijval nog te betalen
Lasten
Lasten personeel
Netto loon
Loonheffing/sociale lasten
Pensioen*)
Overige

*) Het bedrag voor de post 'pensioen' à € 11.252 betreft het werkgevers- en
werknemersdeel samen, resp. € 7.261 en € 3.991
Huisvesting
Huur
Inrichting
Energie/water/overige

15.472
6.654
660
22.786

15.110
1.400
2.180
18.690
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Vervolg
2014

2013

1.349
473
727
2.309
1.505
1.260
277
2.420
1.241
11.561

2.709
555
703
2.992
482
1.030
1.528
2.420
1.856
14.275

3.309
0
0
3.309

1.872
0
55
1.927

9.695
3.000
499

13.576
1.846
2.047

Lasten (vervolg)
Organisatie
Porti/telefoon
Verzekering
Abonnementen
Kantoorartikelen
Vrijwilligers/Opleiding
Reiskosten
Bestuurskosten
Externe administratiekosten
Promotie
Lesmateriaal
Lesmateriaal
Leskisten
Documentatie
Projecten
Externe projecten
Eigen projecten
Mec 20 jaar
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Stichting Milieu Educatie Centrum De Bevelanden
Kattendijksedijk 23
4463 AL Goes

Wilhelminadorp, maart 2015

Opdracht
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Milieu Educatie Centrum de
Bevelanden te Goes samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting. Het is onze
verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken
Toelichtende paragraaf
Overeenkomstig de afspraak is de balanspost nog te betalen kosten met extra aandacht
nauwkeurig bekeken. Gebleken is dat de post met € 11.915 kon worden verlaagd.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig de algemeen aanvaarde richtlijnen
m.b.t. samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken,
rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een
accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële
verslaggeving.
J.J. van der Have
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