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Voorwoord
In 2021 heeft het bestuur van de Stichting Manpadslaangebied wederom de politiek
en andere geïnteresseerden in het gebied alert gehouden dat een groen en
recreatief Manpadslaangebied zonder woningen mogelijk is.
Ons doel is om druk uit te blijven 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 ook in 2021
gevolgen gehad voor de werkwijze en activiteiten van de Stichting
Manpadslaangebied. Daarbij is nog duidelijker geworden dat recreatie dicht bij huis
van significant maatschappelijk belang is.
Het jaarverslag is kort. Dat neemt niet weg dat we in de gaten blijven houden waar
onze inbreng gewenst is en vruchten kan afwerpen om een nieuw recreatiegebied in
de gemeente Heemstede dichterbij te brengen.
Maria Wiebosch-Steeman,
Voorzitter
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Activiteiten om de doelstelling te bereiken
Publiciteit
Via de website, een nieuwsbrief en de Facebook-pagina houden we donateurs en
anderen op de hoogte van onze activiteiten. In 2021 hebben we middels het
verspreiden van folders in de Rivierenbuurt en aan de Manpadslaan campagne
gevoerd om aandacht te genereren voor de ontwikkelingen rond het
Manpadslaangebied. Ook hebben we een paginagrote advertentie gezet in het lokale
blad de Heemsteder, die veel donateurs heeft opgeleverd.

Contacten met anderen over het gebied.
Dit jaar is er weinig uitgewisseld mede door de trage besluitvorming van de
gemeenteraad en door de corona. Helaas konden we opnieuw geen bijeenkomst
voor onze donateurs houden, wat we zeer betreuren. We troffen wel voorbereidingen
voor een bijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Echter
de vraag is of deze doorgang kan vinden.

Gemeente
Drie keer is ingesproken in vergaderingen van de commissie ruimte. Daarmee
reageerden we op de stukken die de gemeente over het Manpadslaangebied had
gemaakt. In de laatste vergadering van de Commissie ruimte lagen eindelijk de
achterliggende cijfers over de ‘noodzaak’ van 44 woningen in het
Manpadslaangebied op tafel. Deze cijfers gaven aanleiding tot het stellen van veel
vragen door zowel de Stichting als door diverse commissieleden. Deze vragen zullen
worden beantwoord en de cijfers zullen opnieuw worden bekeken door het college
van B en W. Daar is het wachten nu op.
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. In 2021 hebben we afscheid genomen van Marlijn de Vries, die onze PR
verzorgde. Deze taak wordt nu deels waargenomen door Willem Jan Wiebosch.

Financieel jaarverslag 2021

Balans 31 december 2021
ACTIVA
Liquide middelen
Vlottende activa
Vasta activa
Totaal

PASSIVA
€ 2,792 Eigen vermogen
€0
€0
€ 2,792 Totaal

Baten en Lasten
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€ 2,792

€ 2,792

Januari - December 2021
Uitgaven

bedrag

Vergoeding bestuur

€0

Beheer kosten

€0

Bankkosten

€ 160

Drukwerk

€ 109

Attenties derden

€ 25

Website en domeinnaam

€ 53

Advertenties krant

€ 363

totaal uitgaven

€ 710

overschot 2021

€ 515

totaal
Inkomsten

€ 1,225

bedrag

donaties 2021

€ 1,225

totaal

€ 1,225

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.
In 2021 zijn de uitgaven grotendeels beperkt tot bankzaken, enig drukwerk en de
website.
Het overschot van 2021 is gunstig, zodat we promotieactiviteiten ter bevordering van
de doelstellingen van de stichting kunnen organiseren zodra de corona beperkingen
worden opgeheven.
De Stichting heeft een ANBI-status.
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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:
Tjeerd Kampstra (strategie)
But Klaasen (strategie)
Jaap Verschoor (strategie)
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