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Voorwoord 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de Kooi van Pen.  De groep vrijwilligers wordt sinds haar 

oprichting in 2004 steeds groter. De renovatie van de eendenkooi vordert gestaag. Voor het 

onderhoud van het reeds herstelde gedeelte is een actieplan opgesteld en de eenden zijn weer terug 

in de grootste eendenkooi van Europa.  

 

Elke dinsdagmorgen vaart een grote groep vrijwilligers de eendenkooi in om gezamenlijk aan de slag 

te gaan met de vele taken die moeten gebeuren. Het KooiUus is vaak overvol tijdens de altijd 

geanimeerde pauzes. De erkenning en bewustwording van het vele werk dat door hen verzet wordt 

in de Kooi van Pen wordt steeds groter bij de terreineigenaar Staatsbosbeheer en de streek. Door de 

toenemende belangstelling komt het steeds vaker voor dat er vrijwillige bijdrages geleverd worden 

door sponsoren, bezoekers of door een actieve vrijwillige bijdrage van een specialist bij de 

werkzaamheden.   

 

Door het steeds groter worden van de groep vrijwilligers is het noodzakelijk geworden de werk-

zaamheden groepsgewijs uit te voeren en dit vraagt meer aansturing en professionalisering. Een 

gevolg hiervan is dat in 2015 onze Stichting is opgericht.   

 

 

 

 

 

De Kooi van Pen is ‘cultuurhistorisch erfgoed’. Dit willen we graag bewaren. We vinden het belangrijk 

dat dit cultuur historisch erfgoed met één van de oudste nog bestaande kooibossen uit de streek op 

beperkte schaal beleefd kan worden. De terreineigenaar Staatsbosbeheer kan dit erfgoed niet alleen 

beschermen en beleefbaar maken. Door samen te werken met organisaties, bedrijven en mensen uit 

de streek wil onze Stichting toch proberen dit voor elkaar krijgen. Dit kunnen we alleen wanneer we 

de vrijwilligers blijven enthousiastmeren voor de werkzaamheden in de eendenkooi, waardoor dit 

prachtige cultuurhistorisch erfgoed in ere kan worden hersteld en behouden.  

 

Hiernaast is het werken van de vrijwilligers in de eendenkooi van een economische waarde die niet 

altijd als zodanig wordt erkend, maar voor velen goud waard is. Of het nu gaat om de natuurbeleving, 

informatievergaring, cultuurbewustzijn of een fysiek en mentaal gezondheidsgevoel. Het is allemaal 

te halen in de Kooi van Pen. Dat wij dat vanuit onze Stichting mede mogen faciliteren is van zoveel 

waarde dat we dat als vrijwilligers moeten koesteren. Binnen onze mogelijkheden willen we dat dan 

ook zo goed mogelijk samen blijven doen, zonder poespas en creatief.  

 

Uiteraard kan dat niet zonder onze subsidiënten van de afgelopen jaren: het Oranjefonds, IVN 

Nationaal Park Weerribben-Wieden, Staatsbosbeheer, Armvoogdij Scheerwolde, bezoekers van de 

eendenkooi, bedrijven en organisaties uit de streek en de financiële giften of inzet in ‘natura’ van 

streekbewoners, die met hun bijdragen het maatschappelijke belang van de eendenkooi 

onderstrepen. Wij danken hen zeer, zonder hen is dit alles niet te bewerkstelligen. 

 

Namens het bestuur van Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen, 

 

Erica Zwanenburg 

voorzitter   

Onze missie:   

Samen investeren in beschermen, beleven en benutten.  

Dat willen we blijven doen! 
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1. Inleiding  

1.1. Kooi van Pen 

De ‘Kooi van Pen’ is in 1884 opgericht in het noorden van het buurtschap Wetering door Jan 

Harmens Pen.  In 1885 is de eendenkooi officieel geregistreerd door Koning Willem III. In eerste 

instantie zijn enige reeds gegraven trekgaten samengevoegd door de legakkers geheel of gedeeltelijk 

er tussen weg te graven. Zo ontstond de kooiplas, die met zes vangpijpen de eendenkooi vormde.  

In 1917 werd de eendenkooi vergroot met een extra kooiplas met eveneens zes vangpijpen. In de 

dertiger jaren (van de vorige eeuw) werd een kleine kooiplas, met drie vangpijpen gemaakt en in de 

veertiger jaren werden de laatste twee kooiplassen, die samen drie vangpijpen hebben in gebruik 

genomen. In totaal heeft de Kooi van Pen vijf kooiplassen, die te samen 18 vangpijpen hebben.  

De eendenkooi heeft (inclusief het officiële kooibos) een oppervlakte van 35 ha. 

In de Kooi van Pen werden naast wilde eenden ook talingen gevangen in de periode van half 

augustus tot medio januari. 

1.2. Kooikers Kooi van Pen 

In 1884 werd Kooiker Jan-Harmens Pen opgevolgd door zijn zoon Harm-

Jans Pen en later door kleinzoon Jan Pen.  In 2e wereld oorlog is de Kooi 

van Pen ‘verkocht’ aan het ‘rijk’ in het kader van de grootschalige 

inpoldering werkzaamheden die toen gepland stonden voor heel NW 

Overijssel. In die tijd werd kooiker Jan Pen geholpen door Joost ter 

Meer, die later als kooiker de eendenkooi pachtte van Staatsbosbeheer. 

Wim ten Klooster volgde Joost ter Meer op als officiële kooiker van de 

Kooi van Pen. Hij was in dienst van Staatsbosbeheer en pachtte 

hiernaast de eendenkooi. Vanwege andere prioriteiten binnen 

Staatsbosbeheer moest hij zijn werk als kooiker stoppen en kon alleen 

hobbymatig zijn werk blijven doen in de eendenkooi. 

In 2008 is Wim ten Klooster als officieel kooiker en pachter van de eendenkooi gestopt, omdat  er in 

die tijd te weinig vangsten waren in de toen nog bestaande zeven vangpijpen.  Alle 5 kooiplassen met 

18 vangpijpen waren niet meer te onderhouden als ‘hobby’.  

1.3. Vrijwilligersgroep 

In 2004 is er op initiatief van Nationaal Park De Weerribben (later Nationaal Park Weerribben-

Wieden) door IVN-Overijssel een groep vrijwilligers gevormd om de eendenkooi te behouden als 

cultuurhistorisch monument.  

Onder leiding van de kooiker Wim ten Klooster werden de vrijwilligers van 2004 t/m 2007 ‘opgeleid’ 

voor het onderhoudswerk in de eendenkooi. Na het stoppen van de kooiker werken de vrijwilligers 

zelfstandig aan de onderhoudswerkzaamheden met ondersteuning van Staatsbosbeheer. In de loop 

van de jaren is de groep vrijwilligers bezig met onderhoudswerkzaamheden en renovatie van de 

eendenkooi. De coördinatie/ werkplanning van de vrijwilligers werd vanuit het Nationaal Park 

Weerribben-Wieden door IVN-Overijssel verzorgd, de aanschaf van de specifieke materialen voor de 

werkzaamheden werd door Staatsbosbeheer verzorgd.  

In 2010 is de groep vrijwilligers vanuit het nationaal park door IVN-Overijssel ‘overgedragen’ aan 

Staatsbosbeheer. De vrijwilligersgroep werd op deze manier een officiële vrijwilligersgroep van 

Staatsbosbeheer, de terreineigenaar van de Kooi van Pen.  In overleg met Staatsbosbeheer worden 

de werkzaamheden afgestemd die in de eendenkooi moeten plaats vinden. Deze werkzaamheden 

worden voor het grootste deel uitgevoerd door de Vrijwilligersgroep Kooi van Pen.  
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2. Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen - Beleid 2015-2020 

Op initiatief van de vrijwilligers is in 2015 de Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen opgericht. 

Het behoud en het verder uitbouwen van de genoemde kwaliteiten staan ook de komende periode 

centraal. Dit beleidsplan is geschreven op hoofdlijnen voor een periode van vijf jaar (2015-2020). 

Jaarlijks zal het bestuur in samenwerking met Staatsbosbeheer een actieplan opstellen. Aan de hand 

van deze plannen worden de doelstellingen, zoals verwoord in dit beleidsplan, gerealiseerd.  

 

 

 

 

2.1. Wat willen we bereiken in 2020 

- Beter beschermen van het cultuurhistorisch erfgoed en het kooibos van de eendenkooi.  

- Meer beleving voor de streek door hen te betrekken bij de werkzaamheden van de  

  vrijwilligersgroep in de eendenkooi 

- Duurzaam benutten van producten, zoals riet en diensten uit de directe omgeving  

- Een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die veilig en efficiënt haar werkzaamheden kunnen doen. 

2.2. Dit willen we doen door 

- het informeren, stimuleren, ondersteunen en faciliteren van de vrijwilligers bij hun werkzaamheden   

  in en voor de Kooi van Pen. 

- het organiseren van activiteiten ter versterking van het groepsgevoel van de vrijwilligersgroep. 

- het begeleiden van contacten met en het verstrekken van adviezen aan de terreineigenaar en  

  andere organisaties, die onderzoek of werkzaamheden moeten doen in de Kooi van Pen. 

- het organiseren van activiteiten ter versterking van het buurtnetwerk om draagvlak te creëren voor  

  het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed, de Kooi van Pen. 

 

  

Onze missie is:   

Samen investeren in beschermen, beleven en benutten 

Dat willen we blijven doen! 

 

Dit wil ik blijven doen   
“Ik wil dit blijven doen, omdat ik het heerlijk vind 
om buiten en actief bezig te zijn. Het werken in 
een groep vrijwilligers in de buitenlucht is voor mij 
echt  ‘ontspanning door inspanning’ en helpt mijn 
geest en lijf gezond te houden.”  
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3. Taken 

 

3.1. Werkzaamheden  

De vrijwilligergroep bestaat uit 25 personen, die in de periode september t/m april  wekelijks op de 

dinsdagmorgen en op de 2e zaterdag van de maand werken van 08.00 uur tot ca 12.30 uur.  

In de periode half mei t/m half juni wordt er vanwege het broedseizoen en de muggenperiode niet 

wekelijks gewerkt in de eendenkooi. In de zomermaanden wordt er om de drie weken een 

dinsdagochtend gewerkt in de eendenkooi. 

 

3.2. Onderhoud  

De werkzaamheden die jaarlijks terugkomen en tot het normale onderhoud van de eendenkooi 

horen zijn: 

- oude rietmatten/vangpijpen (gedeeltelijk) afbreken en opnieuw opbouwen (o.a. rietmatten 

vlechten) 

- maaien van de paden en zetwallen  

- maaien rondom de rietmatten in de vangpijpen  

- zagen en opruimen van bomen en struiken in het kooibos 

- onderhoud kooihuisjes en opslaghokken  

- onderhoud bruggen 

- walbeschoeiing aanvullen 

- stormschade herstellen 

- riet oogsten en doorbinden 

Van de eendenkooi Kooi van Pen is een werkschets, waarop de benamingen van de kolken, vaarten 

en nummering van de vangpijpen te vinden is, zie bijlage 1 

Ieder halfjaar wordt een onderhoudsplan in de vorm van een (klussen) actielijst opgesteld,  

zie bijlage 2 

 

3.3. Projecten (2015-2020) 

Naast de onderhoudwerkzaamheden  worden er ook grote klussen opgepakt. Voor deze 

werkzaamheden worden ook externe gelden gezocht om de projecten uit te kunnen voeren. 

 

- opbouwen van vangpijpen, rietschermen en bruggen 

* vangpijp nr 9 en nr 10 en bijbehorende kolk uitbaggeren(2015-2020) 

* brug bij vangpijp nr 15 vernieuwen (2014-2016) 

* brug bij Soos van Koos vernieuwen (2014-2016) 

* brug bij Tente van Jente vernieuwen (2015-2017) 

 

- sloten en vaarten weer herstellen 

* ringvaart West (2012-2013)  

* ringvaart Zuid (2013-2014)  

* Kammingavaart (2014-2015) 

De ringvaarten en Kammingavaart moeten nog afgewerkt worden 

(2016-2020) 

 

- op grote schaal verwijderen van zieke/dode essen (essentaksterfte) 

in het kooibos (2015-2017) 

- de pomp t.b.v. open water maken bij ijsvorming, repareren en leidingen opnieuw aanleggen 
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4. Eenden 

4.1. Eenden in een eendenkooi 

In een cultuurhistorisch erfgoed, zoals deze eendenkooi horen eenden. Bij een eendenkooi hoort een 

groep ‘staleenden’, die gewend is om door de kooiker gevoerd te worden en die ‘vreemde eenden’ 

de eendenkooi in brengen, die gevangen kunnen worden. Door de inpoldering van de 

Noordoostpolder ligt de Kooi van Pen niet meer op de vogeltrekroute langs de oude Zuiderzeekust. 

Hiernaast is het landschap in de jaren 1960 – 1980 veranderd van een open landschap met af en toe 

een kooibos bij een eendenkooi tot een groot moerasbos. In het natuurgebied De Weerribben 

bestaat het landschap nu voor 1/3 deel uit moerasbos en is er geen onderscheid meer tussen een 

kooibos en een moerasbos. Bij dit landschapstype horen ook de bijbehorende bosbewoners zoals 

vos, havik, boommarter e.d. Deze dieren verstoren echter zodanig de ‘tamme’ staleenden dat ze uit 

de eendenkooien zijn vertrokken en zich vestigden in de relatief veilige omgeving van de bebouwing 

langs de grote vaarten in de omgeving.  In de periode 2007 t/m 2014 waren er daardoor geen 

eenden meer in de Kooi van Pen.  

Op initiatief van de Vrijwilligersgroep is er sinds 2015 weer een kleine groep staleenden in de 

eendenkooi, die met speciale hulpmiddelen, zoals voermachines nu gewend zijn in de Kooi van Pen.  

Voor het in stand houden van een groep eenden is een ‘makkehok’ aangepast (2014-2015) en is een 

voerplaats met een voermachine gemaakt op het eiland in de Nieuwe Kolk (2015).  

4.2. Doel eenden 

Het doel is om een groep staleenden in de eendenkooi 

te krijgen en te behouden om de beleving van de 

eendenkooi te vergroten. Het is niet de bedoeling om 

de eenden te vangen voor consumptie. 

4.3. Onderhoud eenden 

Voor de eenden moeten de volgende onderhoud 

werkzaamheden worden gedaan: 

- de voermachines regelmatig onderhouden en bijvullen 

- voer regelen 

- eendenkorven maken, plaatsen, opslaan 

- onderhoud ‘makkehok’ en voerplaats op het eiland in 

de Nieuwe Kolk 

- af en toe de groep eenden aanvullen 

 

  Dit wil ik blijven doen   
‘Ik wil dit blijven doen, omdat ik de eendenkooi met de 
kooiplassen, de rietschermen, het kooibos en natuurlijk mijn 
grote hobby, de eenden,  mooi en belangrijk vind en daar wil ik 
graag mijn bijdrage aan leveren!”  
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5. Promotie 

5.1. Rustgebieden 

Een eendenkooi is een rustgebied voor eenden. Dat is dan ook de reden dat eendenkooien – buiten 

de kooiker – niet toegankelijk waren voor anderen. Dit om geen verstoring bij de (stal)eenden te 

krijgen. De Kooi van Pen is tot 2004 daarom totaal afgesloten geweest. Door de komst van de 

vrijwilligers - die sinds 2004 werkzaamheden doen in de Kooi van Pen - werd de eendenkooi alleen 

voor hen toegankelijk.  

5.2. Kooi van Pen beperkt open gesteld 

Om toch hun werkzaamheden te kunnen delen met familie en buurtgenoten werd de Kooi van Pen 

beperkt open gesteld. Zo is het in de loop van de jaren mogelijk geworden om met speciale groepen 

met toestemming van de terreineigenaar Staatsbosbeheer een rondleiding te krijgen, die door de 

Vrijwilligersgroep in de Kooi van Pen wordt verzorgd en 1x per jaar worden er door hen speciale 

buurtexcursies georganiseerd. Hiernaast blijft de eendenkooi gesloten voor publiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Informatie en PR 

Door informatie te geven over de Kooi van Pen en de werkzaamheden van de vrijwilligers in deze 

eendenkooi wordt ook draagvlak bij de streek verkregen. Tevens worden de PR-activiteiten gebruikt  

om meer vrijwilligers te enthousiastmeren om mee te helpen. 

Middelen zijn: 

- Begeleiding op kleine schaal van speciale groepen door de Kooi van Pen 

- Een informatiestand bij het jaarlijkse dorpsfeest in Scheerwolde  

- Een Facebook-pagina over de werkzaamheden van de vrijwilligers in de Kooi van Pen 

(www.facebook.com/kooivanpen) en een website is in ontwikkeling.  

De communicatie tussen de vrijwilligers onderling en terreineigenaar Staatsbosbeheer verloopt 

mondeling of via e-mail. 

  



 
Beleidsplan 2015-2020 

 

  
Pagina 9 

 
  

6. Werkbezoek   

Twee keer per jaar wordt er door de vrijwilligers een werkbezoek gebracht aan een andere 

eendenkooi of natuurgebied, waarbij nieuwe ideeën of werkmethodes worden opgedaan.  

Door deze bezoeken wordt ook een extra bijdrage geleverd aan de groepsbinding en om de 

saamhorigheid van de groep te verstevigen.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Bijscholing  

 

Vanwege de speciale werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het 

werken in een eendenkooi, die tevens in een afgelegen gebied ligt, 

is het streven om regelmatig de vrijwilligers bij te scholen in de 

speciale technieken van machines, zoals het omgaan met 

motorzaag en bosmaaiers (certificaten/diploma’s vereist), 

rietmatten maken, eendenkorven vlechten, maaien met een zeis, 

baggeren met handbeugel  e.d. Ook wordt er aandacht besteed 

aan het werken in geïsoleerde gebieden mbt veiligheid.  

Voor de bijscholing wordt in overleg met de terreineigenaar 

Staatsbosbeheer een planning gemaakt (2016-2020) 

  

Dit wil ik blijven doen   

“Ik wil dit blijven doen, omdat het samen met de groep 

vrijwilligers zo’n heerlijk gevoel geeft om in het pas ontwaakte 

moeras de eendenkooi in te varen en de nog heiige lucht boven 

het water te zien, het ruisende riet  te horen en een ijsvogeltje 

voorbij te zien flitsen. Dan gezamenlijk gewapend met 

bosmaaiers en bevoegdheidscertificaten,  het lange gras en de 

bosopslag verwijderen in de Kooi van Pen.” 

 



 
Beleidsplan 2015-2020 

 

  
Pagina 10 

 
  

8. Financiën  
 

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst.  

Vanuit Staatsbosbeheer worden de materialen voor normaal onderhoud van de eendenkooi 

gefaciliteerd in de vorm van materialen en gereedschap. Hiernaast heeft de Stichting zelf ook op 

kleine schaal gereedschap in eigendom. Het onderhoud van de machines wordt, afhankelijk welk 

onderhoud er nodig is, door zowel Staatsbosbeheer als de vrijwilligers zelf gedaan.   

Materialen die nodig zijn voor grote projecten worden voor een deel gefinancierd door subsidies, 

fondsen, sponsoren e.d. Hierbij vraagt zowel Staatsbosbeheer als de Stichting subsidies aan en 

benaderen zij fondsen/sponsoren voor een financiële bijdrage voor deze specifieke projecten.  

Hiernaast worden er inkomsten verworven door giften, sponsoring en verkoop van producten, zoals 

verjaardagkalenders, vogelhuisjes, zelf gemaakte eendenkorven e.d.  

 

Een financieel overzicht voor de periode 2015-2016 is te vinden in bijlage 3.  
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9. Samenvatting 

 

 

 

Beleidsplan 

Wat willen we bereiken in 2020 

- Beter beschermen van het cultuurhistorisch erfgoed en het kooibos van de eendenkooi.  

- Meer beleving voor de streek door hen te betrekken bij de werkzaamheden van de  

   vrijwilligersgroep in de eendenkooi 

- Duurzaam benutten van producten, zoals riet en diensten uit de directe omgeving  

- Een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die veilig en efficiënt haar werkzaamheden kunnen doen. 

Activiteiten 

Het wekelijks, behalve het zomerseizoen, met behulp van circa 15 - 20 vrijwilligers onderhouden en 

renoveren van de Kooi van Pen volgens een actielijst die gezamenlijk met de terreineigenaar 

Staatsbosbeheer wordt opgesteld.  

Promotie en werving vrijwilligers 

- Begeleiding op kleine schaal van speciale groepen door de Kooi van Pen 

- Een informatiestand bij het jaarlijkse dorpsfeest in Scheerwolde  

- Een Facebook-pagina over de werkzaamheden van de vrijwilligers in de Kooi van Pen 

(www.facebook.com/kooivanpen). Een website is in ontwikkeling.  

Beloningsbeleid 

De Stichting heeft geen werknemers in dienst. 

Financiën 

Een financieel overzicht is opgemaakt voor 2015-2016 

 
 
 
Bijlagen 

 
- Bijlage 1: Schets Kooi van Pen 2015 
- Bijlage 2: Onderhoudsplan april 2015 
- Bijlage 3: Financieel overzicht 2015-2016  

Onze missie is:   

Samen investeren in beschermen, beleven en benutten 

Dat willen we blijven doen! 
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BIJLAGE 1 
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BIJLAGE 2 

Onderhoudsplan Kooi van Pen  

Ieder half jaar wordt een onderhoudsplan opgesteld, waarbij de ‘klussen’ worden afgevinkt wanneer 

ze zijn uitgevoerd.  In de planning voor na de zomer 2015 staat het renoveren van vangpijp nr 9 en 

vangpijp nr 10 met het uitbaggeren van deze vangpijpen en bijbehorende smalle kolk en de 

verbinding hiervan naar de Oude Kolk. Vangpijp nr 10 was voor een groot deel opgebouwd uit 

houten planken. Het is de bedoeling dit op dezelfde wijze te renoveren. 

Op dit moment worden de mogelijkheden en materialen hiervoor geinventariseerd. 

 

De vrijwilligers zullen echter meer prioriteit leggen bij het onderhoud van het tot nu toe 

gerenoveerde deel van de Kooi van Pen en de grote werkzaamheden, die nog niet zijn afgerond. 

Vangpijp nr 10 – november 2014 

(KLUS)ACTIELIJST – SEPTEMBER 2015 

A Brugleuning repareren 

B Nieuwe voermachine plaatsen| 

C Koppen staande palen verwijderen (welke te lang zijn), tevens van de liggers over de 

 vangpijpen 

D Liggers over vangpijp(en) vervangen 

E Contragewicht ophaalbrug repareren 

F Nieuwe rieten deur maken 

G Nieuw vanghokje maken 

H Opslag en bramen verwijderen 

J Palen verzamelen, zodat er normaal in gevaren kan worden.  

 Er drijven ca 100 palen! 

K Vanghek maken, rietmat aansluiten, dikker gaas voor spiegel, spartelhok maken 
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L Rietscherm opstoppen met nieuw riet, oud riet laten zitten! 

 Waar de bovenkant van het scherm de dikke bovenste draad nadert:   

 bovenste draad loshalen, het oude riet iets hoger trekken, opvullen met nieuw riet en dikke 

 draad opnieuw bevestigen en weer vast naaien. 

M Vlonder bij deur botenloods bij Wetering repareren 

N Nieuwe houten deur maken 

O Extra palen achter bestaande palen als versteviging, zodat de schoren weg kunnen i.v.m. 

 maaien 

P Vangpijp afmaken met vanghokje, hekje en spartelhok 

Q Hekje plaatsen 

R Op diverse plaatsen pluimen van nieuwe en opgestopte rietschermen  verwijderen 

S Deur makkehok dicht maken 

T Andere kachel plaatsen in Kooihuisje 

U Rietmat ca 10 meter vernieuwen 

V Eik in vangpijp knotten 

W Juten zak ophangen in gluurhok 

X Gaas over vlonders 

Y Verven 

Z Zagen 
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BIJLAGE 4 

STICHTING VRIJWILLIGERSGROEP KOOI VAN PEN 

                                                              FINANCIËLE  PROGNOSE 2015 
Inkomsten 
Bijdrages vrijwilligers      €       2.200,00 
Giften bij rondleidingen                                                  400,00 
Verkoop producten                                                                      700,00 
Giften t.b.v. projecten                                                                 525,00 
Rente spaargelden                                                                         35,00 
Overige acties                                                                               225,00    
 
Uitgaves 
Werkbezoeken                                                                             €       2.400,00 
Rondleidingen                     50,00 
Eenden                     50,00 
Bijscholing 
Projecten 
Kleine algemene onkosten                                                                                               20,00 
Oprichtingskosten                                                                                                            355,00  
Klein inventaris                                                                                                                 400,00 
Aan de reserve toe te voegen batig saldo                                                                   810,00 
                                                                                            €      4.085,00          €         4.085,00 
                                                                                            =========================== 
 

                                                     FINANCIËLE PROGNOSE 2016 
Inkomsten 
Bijdrage vrijwilligers                                                        €       2.400,00 
Giften bij rondleidingen                                                              200,00 
Verkoop producten                                                                      500,00 
Giften t.b.v. projecten                                                                 250,00 
Rente spaargelden                                                                         20,00 
Acties                                                                                              100,00 
 
Uitgaven 
Werkbezoeken                                                                             €       2.000,00 
Rondleidingen                  200,00 
Eenden                  100,00 
Bijscholing                  200,00 
Projecten                  100,00 
Kleine onkosten                                                                                                               100,00 
Klein inventaris                                                                                                                600,00 
Batig saldo naar reserve                                                                                                170,00     
                                                                                            €      3.470,00          €        3.470,00 
                                                                                            =========================== 
B.H.M. Jansen; Penningmeester  
Het Garnizoen 13; 8332GE Steenwijk     Steenwijk, 04.11.2015 


