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Voorwoord 
 
Met voortdurende inzet probeert het bestuur van de Stichting Manpadslaangebied 
om politiek en andere geïnteresseerden in het gebied te overtuigen van een groen en 
recreatief Manpadslaangebied zonder woningen. 
 
Ons doel is om druk uit te oefenen om het Manpadslaangebied onderdeel te maken 
van het NNN en daarbij het in stand houden en versterken van het open en groene 
karakter met respect voor de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische 
waarden.  
 
De ontwrichting van de maatschappij door de corona maatregelen heeft gevolgen 
gehad voor de werkwijze en activiteiten van onze Stichting Manpadslaangebied. De 
coronaperiode heeft nog duidelijker gemaakt dat een wandel- en 
recreatiemogelijkheid dicht bij huis van grote waarde is. 
 
Het jaarverslag is een stuk korter. Ons werk is en blijft belangrijk om het doel te 
bereiken van een open en toegankelijk natuurgebied voor mensen van Heemstede 
en daarbuiten. 
 
Maria Wiebosch-Steeman, 
Voorzitter 
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Activiteiten om de doelstelling te bereiken 
 
Publiciteit 
Deze periode van betrekkelijke rust hebben we gebruikt om onze website te 
verbeteren en een nieuwe folder te maken die huis aan huis is verspreid in de 
Rivierenbuurt en de omgeving van het Manpadslaangebied. 
 
Contacten met anderen over het gebied. 
De banden met de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek zijn goed. 
Regelmatig bezoekt een van de leden onze vergaderingen om de uitwisseling van 
ideeën en werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. 
 
Er is regelmatig contact met mensen van de Manpadslaan. Ook hebben we een 
gesprek gehad met de eigenaar van de Konijnenberg.  
Jammer genoeg hebben we het bestuur van de Volkstuinen niet kunnen bereiken om 
te zien of we meer gezamenlijk kunnen optreden. 
 
Gemeente 
In de zomer is het bestuur van de Stichting bijgepraat door de projectontwikkelaars 
over hun nieuwe plannen om het gebied een natuurinvulling te geven. Zij meenden 
daarvoor de opbrengst van 48 woningen nodig te hebben. Met de wethouder is 
gesproken over dit voorstel van de projectontwikkelaars om 48 woningen te bouwen 
in het gebied. Het zal u niet verwonderen dat deze plannen door ons bestuur niet als 
de juiste invulling van het gebied werden gezien. Met een aantal fracties is 
voorafgaand aan de commissievergadering contact geweest over onze bezwaren 
tegen de plannen van de projectontwikkelaars. Diverse keren is ingesproken in 
vergaderingen van de gemeenteraad om onze reactie op de stukken van de 
gemeenten toe te lichten. Kon dat in september nog met beperkingen in de raadzaal, 
later was dat mogelijk via de digitale media. 
 
Om onze donateurs en anderen op de hoogte te houden van onze reacties zijn de 
inspraakreacties steeds op onze website geplaatst en in nieuwsbrieven opgenomen. 
 
Internet en sociale media 
Er is een website en een Facebook pagina waarop regelmatig berichten worden 
geplaatst. Dat wordt gedaan door onze vrijwilliger Marlijn de Vries. 
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Financieel jaarverslag 2020 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Balans 

            

  Balans 31 december 2020     
  ACTIVA   PASSIVA     
  Liquide middelen € 2.353 Eigen vermogen € 2.335   
  Vlottende activa € 0     
  Vasta activa € 0     
  Totaal € 2.353 Totaal € 2.335   
            

 
 
Toelichting op de Balans en de Baten en Lasten 
 
De Stichting bezit geen vlottende of vaste activa. De Stichting heeft geen uitstaande 
langlopende of kortlopende leningen. De enige middelen die de Stichting ter 
beschikking heeft zijn donaties. De bestuurders hebben zoals elk jaar in de 
verslagperiode geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.  
 
De balans en de Baten en Lasten zijn opgesteld in euro’s. 
De Stichting heeft geen personeel in dienst. 
 

  Baten en Lasten   

  Januari - December 2020   
  Uitgaven bedrag 

  

  Vergoeding bestuur € 0 
  Beheer kosten € 0 
  Bankkosten € 225 
    
  Drukwerk € 73 
  Attendies derden € 22 
  Website  € 53 
    
    
    
  Totaal uitgaven € 373 
    
  Overschot 2020 € 207 
  totaal € 580 
  Inkomsten bedrag 
  Donaties 2020 € 580 
    
  totaal € 580 
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In 2020 zijn de uitgaven grotendeels beperkt tot bankzaken, enig drukwerk en de 
website. Se Stichting heeft haar betaalrekening in 2020 verhuisd van ING naar de 
Triodos bank, waarvan de ecologische waarden beter aansluiten bij de doelstellingen 
van Stichting Manpadslaangebied. 
 
Het overschot van 2020 is gunstig, zodat we promotieactiviteiten ter bevordering van 
de doelstellingen van de stichting kunnen organiseren zodra de corona beperkingen 
worden opgeheven. 
 
De ANBI-status werd in 2017 aangevraagd en is toegekend.  
 
 
Samenstelling bestuur  
 
Het bestuur in 2020 bestond uit:  
Maria Wiebosch-Steeman, voorzitter 
Leon de Laat, vicevoorzitter 
Martijn Siereveld, penningmeester 
 
Het bestuur werd bijgestaan door enkele adviseurs, die onbezoldigd meewerken: 
Marlijn de Vries (publiciteit) 
Tjeerd Kampstra (strategie) 
But Klaasen (strategie) 
Jaap Verschoor (strategie) 


