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Inleiding 

 
Vrienden Natuurtuinen Jekerdal: wie zijn wij? 
De Natuurtuinen Jekerdal vallen onder het beheer van het CNME (Centrum voor 
Natuur- en Milieu Educatie Maastricht e.o.), maar worden vooral gerund door 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben in 2014 een vereniging van en voor 
vrijwilligers opgericht: Vrienden Natuurtuinen Jekerdal. Vrijwilligers die in of ten 
behoeve van de Natuurtuinen werken kunnen lid worden. 
 
 
Doelstelling 
De doelstelling van onze vereniging staat in de statuten omschreven als: 

- het CNME te ondersteunen bij de inrichting en het beheer van de 

Natuurtuinen.  

- de betrokkenheid van haar leden bij de Natuurtuinen te bevorderen.  

Om deze doelen te bereiken zijn er in 2015 werkgroepen in het leven geroepen van 
vrijwilligers die in een  bepaald gedeelte of onderdeel van de Natuurtuinen 
werkzaam zijn en uit hun midden zijn coördinatoren benoemd die de werkgroepen 
aansturen. Door werkgroepen te creëren wordt er een appèl gedaan op 
samenwerking en betrokkenheid en zelfstandigheid van de leden bij de 
Natuurtuinen.  
 
 
Aandachtspunten van het bestuursbeleid  voor 2016 waren: 
Voortzetting en verstevigen van zelfstandigheid van de werkgroepen door: 
 

1. Stellen van duidelijke en haalbare doelen door de werkgroepen. 

2. Meer verantwoordelijkheid nemen als werkgroep. 

3. Aandacht voor samenwerking binnen en tussen werkgroepen. 

4. De communicatie tussen de werkgroepen en het bestuur te optimaliseren.  En 

ook tussen de werkgroepen onderling de communicatie te verbeteren.  

5. De Open Dag op 5 juni 2016 zal door de vrijwilligers georganiseerd worden.  

6. Versteviging onderlinge betrokkenheid door activiteiten samen te organiseren. 

7. Werving van vrijwilligers op zoveel mogelijk fronten. 

8. Aandacht voor website, uitbreiden en/of verdiepen. 
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1.  Werkgroepen 
 
De werkgroepen werken zelfstandig en worden aangestuurd door de coördinatoren 
van de werkgroep en niet door het bestuur. Verschillende coördinatoren en leden 
hebben bijgedragen aan dit jaarverslag voor zover het hun werkgroep betreft.  
 
 
1.1  Werkgroep Moestuin 
Afgelopen jaar heeft de moestuin weer meevallers en tegenvallers ondervonden. 
 
Een onbekend gewas, de olijfkomkommer, 
was een verrassing. Het was een weelderig 
klimmende plant met frisse vruchtjes en een 
grote opbrengst. 
 
Dit jaar hebben we speciaal ons best gedaan 
om mooie witte kolen te kweken. Dat is 
gelukt en we hebben dan ook een paar flinke 
potten met zuurkool  kunnen maken tijdens 
een workshop ‘zuurkool maken’ voor de 
leden van de vereniging. 
Het voorjaar was erg nat en dat werd dus een slakkenfeestje. Daarom moest er 
vaak opnieuw gezaaid worden. Een troost is dat we hoorden dat ook andere 
tuinders er mee worstelden. 

  

Witte kolen kweken        De inmaak tot zuurkool 

Plannen 2017 

 Ons plan voor komend seizoen is om wat meer aandacht te schenken aan de 
4 percelen met vaste (overblijvende) planten, zoals o.a. daslook, rabarber, 
wilde asperges, kardoen, oerkool en zeekool. 

 Misschien ook een paar planten waarmee je stoffen kunt verven? 
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 De rammenas heeft het ook heel goed gedaan. We gaan proberen het 
overschot te fermenteren in de zuurkoolpotten die al leeg zijn. 

 En onze speciale aandacht gaat volgend jaar uit naar de verwilderde perken 
met bloemen. Het eerste stukje dat ontgonnen wordt willen we gebruiken 
voor onze tomaatjes van VELT. 
Als het lukt nog een ander stuk aan te pakken dan komen daar 
bijen/verfplanten. 

 We hebben een experiment met de tuinbonen. Deze zijn in de herfst al 

gezaaid. Ze kunnen wel 5 graden vorst verdragen. Het heeft nu al harder 

gevroren maar gelukkig was alles op tijd bedekt met een pak bladeren. 

 We willen nieuwe soorten kweken o.a.: zwartmoeskervel, anijs, kamille, 

Japanse kliswortel, haverwortel, barbarakruid, lavas, aubergine violettea, 

aziatische sla red giant, pompoen groene Hokkaido. 
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1. 2  Werkgroep Wilde Plantentuin. 
In 2016 hebben we veel steun ervaren van twee vaste krachten van het CNME van 
het Team Ecologisch Beheer (TEB) die wekelijks een dag werkten aan o.a. de 
hagen, de paden en de bestrating; dit zijn klussen die relatief veel tijd in beslag 
nemen. 
De samenwerking met de TEB-medewerkers verliep prettig, we ontvingen ook 
zinvolle en praktische aanwijzingen bijvoorbeeld bij het snoeien. De tuin zag er 
opgeruimder en netter uit. Dat is voor de bezoekers belangrijk, maar ook voor de 
werkers. Achterstallig onderhoud kon worden aangepakt.  
Na de zomervakantie werden de werkzaamheden van het TEB in de Natuurtuinen 
plotseling gestopt wegens financiële problemen. Gelukkig is er na een maand een 
tijdelijke oplossing gevonden. Ook in 2017 blijft het TEB een substantiële bijdrage 
leveren aan het onderhoud in de Natuurtuinen. 
 
 

 
 
 
De 1e coördinator van de werkgroep stuurt het werk aan door wekelijks een schema 
met werkzaamheden voor de komende week vast te stellen en rond te sturen aan de 
leden van de werkgroep. Het hele jaarschema van werkzaamheden staat inmiddels 
ook op de website onder de ‘tuinkalender’ aangegeven. 
Er werd meer in groepjes gewerkt aan klussen, waardoor ze ook sneller afkwamen. 
Ook was er soms samenwerking met andere werkgroepen: tijdens het grasharken in 
het voorjaar hebben ook leden van moestuin en permatuin meegewerkt en het 
wilgen snoeien ging samen met de Permagroep. 
Behalve het daadwerkelijk tuinwerk zijn er ook dit jaar weer vele soorten zaden 
verzameld (ca. 65), opgeschoond en gedeeltelijk in zakjes gedaan, die het CNME 
kan verkopen aan bezoekers. 
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De plannen voor 2016 zijn behaald.  

 Van het kwekerijgedeelte is door de vrijwilligers bekeken welke delen 
bewaard bleven en die zijn zoveel mogelijk ontdaan van gras en berenklauw. 
De rest is door TEB beheerd als graslanden. 

 De fietsenrekken bij de ingang zijn verplaatst. Op 12 maart, de dag van  
NL doet.nl, is de geveltuin opnieuw aangepakt en ingeplant, zodat hij voor 
bezoekers veel beter zichtbaar is. Ook de boomspiegels op de parkeerplaats 
zijn toen opnieuw ingeplant om als voorbeeld te dienen. In Maastricht 
kunnen bewoners namelijk via de gemeente een boomspiegel in hun straat 
adopteren of een geveltuin maken. 

  Er zijn drie workshops geweest over plantherkenning. Alle vrijwilligers 
werden uitgenodigd en er was telkens een ruime opkomst (meer dan 20 
mensen). In maart ging de workshop over bladherkenning, in juni over 
bloemherkenning en in oktober over herkenning van de zaden. Ze zijn 
gegeven door de vrijwilligerscoördinator van de Natuurtuinen, met eenmaal 
ondersteuning van een andere CNME medewerker. De vrijwilligers waren 
enthousiast over deze workshops. En er is een wens naar voortgang in het 
komende jaar. 

  

 Er zijn vergaderingen geweest met TEB en de vrijwilligerscoördinator van de 
Natuurtuinen over de voortgang en met werkgroep onderling. 

 
Plannen voor 2017 
 

 In de werkgroep en met de vrijwilligerscoördinator van de Natuurtuinen én 
degene die verantwoordelijk is voor de inrichting van de tuinen zullen we 
(opnieuw) bekijken welke delen van de wilde plantentuin groot onderhoud 
behoeven dan wel een andere invulling nodig hebben. Gedacht wordt aan de 
vijver en het terrein er omheen; het straatwerk bij het grote stenige milieu en 
vóór de grote keien; delen van de stenige milieus een grondige opknapbeurt 
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geven; enkele stukken van de kwekerij herbeplanten met oorspronkelijke en 
‘verdwenen’ planten. 

 Voortzetting workshops plantherkenning. 

 De akkers werden jaarlijks met winterrogge en spelt ingezaaid. Een akker is 
inmiddels met spelt (een wintergraan) ingezaaid. Op de andere akker zullen 
in het voorjaar 2017 een of twee oergranen (zomergranen) ingezaaid 
worden.  
 

  
       Akker met spelt in de zomer         Akker met spelt in de winter 

 
 
 1.3  Wijngroep 
Het afgelopen half jaar is een aantal enthousiaste vrijwilligers met name uit de 
werkgroep Moestuin bezig geweest om te onderzoeken of er een kleine wijngaard 
in de Natuurtuinen kon worden opgezet. Er was ruimte, er was professionele 
begeleiding, er was een grote bereidheid en inzet, maar uiteindelijk bleek het 
financieel niet haalbaar. Maar de wijngroep is gebleven.  
Zij hebben dit jaar voor de aansturing van het wijn maken gezorgd, dat vrijwilligers 
hielpen snoeien en plukken. Zij waren aanwezig bij het persen en bottelen en last 
but not least: zij zorgden voor hulp van professionele begeleiding bij dit alles. Er 
zijn 70 flessen wijn gebotteld. Ook is er een mooi etiket getekend.   
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1.4  Werkgroep Permatuin 
Na de 1e aanleg van de bomen, struiken en de intensieve opbouw van de bodem 
m.b.v. organische materiaal in 2015 is onze bostuin in 2016 verder opgebouwd. 
Onze werkgroep is nog steeds in ontwikkeling. 
Naast de vormgeving van de tuin hebben we ook intensief gewerkt aan het 
omschrijven van onze werkzaamheden en de communicatie binnen de werkgroep. 
 
Projecten 2016 : 
 

 Het infobord bij de permatuin is geplaatst. 

 Een 4-tal boomgildes zijn ingeplant met vaste- en eenjarige planten. 

Keuzes voor beplanting zijn op papier uitgewerkt. We observeerden de 

progressie van de verschillende planten maandelijks en hebben deze 

beschreven. 

 
 

 Er zijn frambozen, blauwe bessen (vogelbosje) en (bos)aardbeien aangeplant.  

 Een aantal bedden zijn ingezaaid; o.a. met boekweit (groenbemester), bonen 

(eenjarige), echte heemst (wilde plant) en oerprei (vaste plant). 

 Nieuwe paden zijn aangelegd en in kaart gebracht. 

 De stenen banken zijn verder uitgebouwd. 

 Het composteringsproces is gecontinueerd. 

 Er is  een 1e poeltje aangelegd bij de wilgenhaag (aanvoer van water vanuit 

de pomp in de kindertuin). Deze winter zal een solide geul/pijp worden 

aangelegd zodat de doorgang in de kindertuin niet verhinderd wordt. Doel is 
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het creëren van  microklimaten en het aantrekken van kikkers (i.v.m. 

slakken) 

 Opkomende woekeraars zijn geobserveerd en gespecificeerd naar de functie 

die de planten al dan niet vervullen in de tuin. Afhankelijk van hun functie 

worden planten gehandhaafd, verwijderd of gekapt en gemulched. 

 Het Werkplan Permatuin is in progressie: vaste- en seizoensgebonden 

werkzaamheden zijn geïnventariseerd en omschreven en worden deze winter 

verwerkt in het werkplan dat per maand de werkzaamheden zal omschrijven.   

Plannen voor 2017 
 

 Aanplant van Yacons en het kweken van Stopharia (bietenputzwam) op 

houtsnippers. 

 Het voltooien van de stenen banken. 

 Aanplant van meerdere boomgildes. 

 Het maken van plantenbordjes/labels. 

 De aanleg van meerdere onderling verbonden poeltjes. 

 Het verder vormgeven van het Werkplan Permatuin 

 Het vormgeven van de educatieve functie die wij willen vervullen. 

 
Stenen wal en poelen in permatuin 
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1.5  De kruidentuin.  
Deze valt niet onder het beheer van een of andere werkgroep, maar is geadopteerd 
door een van de vrijwilligers van de vereniging. De kruidentuin is uitgebreid en 
opnieuw vormgegeven. Vanuit de werkgroep Wilde Plantentuin wordt er door 
vrijwilligers mee gewied. 
 

 
 
 
 
1.6  Werkgroep Educatie 
Onder deze werkgroep vallen vrijwilligers die met kinderen werken, (begeleiders 
van de kindernatuurclub van het CNME en begeleiders van de CNME-lessen: 
Kleine Beestjes en Speurneus Spinnenweb) maar ook de gastvrouwen/heren. En de 
rondleiders. 
Omdat dit een divers geheel is wordt er per afdeling overlegd en de coördinator 
van de werkgroep houdt feeling met het geheel.  
 
De kindernatuurclub  

Op woensdagmiddag is er de kindernatuurclub voor kinderen van 5-11 jaar. Een 
team van vrijwilligers organiseren natuuractiviteiten voor de kinderen. Het doel van 
de kindernatuurclub is om op speelse wijze kinderen in contact te brengen met de 
natuur. De kinderen gaan de ene week de natuur in, spelen samen  in de 
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Natuurtuinen, bouwen een hut of doen bijvoorbeeld een speurtocht in het bos met 
allerhande vragen over de natuur. De andere week wordt er geknutseld met zo veel 
mogelijk natuurlijke materialen. De groep bestaat uit maximaal 15 kinderen en zit 
doorgaans vol. 
 

  
 

De lessen 

De lessen werden aanvankelijk door twee vrijwilligersgegeven, maar er is nu een 
derde bij gekomen. Er zijn zes Kleine Beestjeslessen gegeven, dit zijn lessen aan 
kinderen van groep 1 en 2. Acht keer is er een klas voor Speurneus Spinnenweb 
geweest (groep 3 of 4). De kinderen gaan bij deze lessen onder begeleiding van 
ouders en een juf de Natuurtuinen in. Zij zijn daarbij vooraf voorzien van 
instructies door de vrijwilliger over hoe en waar zij aan het werk zullen gaan. Het 
doel is om kennis op te doen over welke kleine beestjes er leven en waar zij leven. 
De kinderen zijn doorgaans erg enthousiast. 
 
De gastvrouwen  
Zij staan gasten te woord, zetten koffie en zorgen dat de ruimten in het gebouw er 
verzorgd uitzien. Hun werk is door de Facility Manager CNME Natuurtuinen 
Jekerdal dit jaar verder geprofessionaliseerd. Er zijn o.a. schema’s gekomen met 
dagelijkse vaste werkzaamheden, zodat een ieder weet wat hij/zij moet doen en de 
zaken op orde blijven.   
 
Rondleiders 
Er hadden zich drie vrijwilligers opgegeven als rondleider. Eenmaal zijn zij ingezet 
om leerlingen van het voortgezet onderwijs rond te leiden die een dag op de 
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Natuurtuinen doorbrachten in verband met een project over duurzaam vervoer dat 
tot stand gekomen was dankzij samenwerking tussen Denso Europe en het CNME.  
 
 
Projecten 2016 
 

 Veiligheid 

Een van de vrijwilligers van de kindernatuurclub heeft haar kinder –EHBO 

(door CNME bekostigd) hernieuwd. 

In verband met veiligheid  zijn er lichtgevende hesjes aangeschaft, die door 

de volwassenen gedragen kunnen worden tijdens wandelingen met de 

kinderen buiten de Natuurtuinen. 

 

 Kabouterpad 

Er is een kabouterpad gekomen voor kinderen van 4-6 jaar. Bestaande 

kabouters zijn hiervoor door een vrijwilliger opgeknapt. Bij iedere kabouter 

vinden de kinderen een (zintuiglijke) opdracht: om te kijken, te voelen, te 

horen, te ruiken. Deze opdrachten zijn ontleend aan materiaal uit de 

Onderwijswerkplaats van het CNME 

en aan het kabouterpad van de 

Ossenbeemd in Deurne. De kabouters 

werden vanaf het begin van de 

zomervakantie tot en met de 

herfstvakantie op de woensdagmiddag 

uitgezet. Omdat de kabouters niet tegen 

al te veel wind en regen kunnen, 

kunnen ze niet buiten blijven staan. Er 

is door het CNME de nodige publiciteit 

aan gegeven. De vrijwilligers-

coördinator van de Natuurtuinen liet 

weten: “Er waren eigenlijk alleen maar 

positieve reacties. Ze vonden het erg 

leuk en waren enthousiast. Er zijn ook 

mensen geweest die nog eens terug 

kwamen maar dan met andere 

kinderen”. Vanaf 27 juli is het aantal 

bezoekers voor het kabouterpad bij-

gehouden: kinderen  65, begeleiders 33. 
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 Mandjes voor verhuur 

De mandjes met activiteiten die bezoekers kunnen huren zijn door 

vrijwilligers opnieuw georganiseerd en  van nieuwe informatie voorzien. En 

er is een nieuw mandje bijgekomen Ze worden nu door de gastvrouwen 

aangevuld wanneer ze verhuurd zijn geweest.  

 

 Watergoot 

Via leden van de permagroep  is er een watergoot gekomen vanuit de 

waterput in de kindertuin naar de permatuin.  Deze moet nog meer 

verzonken worden in de aarde.  

 

 
 

 Bibliotheek 

Het boekenbestand van de bibliotheek is op de website geplaatst. 

De bibliotheek is geordend. Maar er wordt nog niet veel geleend. 

 

 
Plannen voor 2017 
 

 In overleg met Permagroep zal bekeken worden hoe de put met de 

watergoot nog attractiever voor kinderen gemaakt kan worden, mogelijk 

door deze op te nemen in het kabouterpad. 

 Vinger aan de pols houden wat betreft kabouterpad: bijvoorbeeld aanbod 

van opdrachten uitbreiden om te kunnen wisselen?  
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 De rondleiding zal door de vrijwilligerscoördinator van de Natuurtuinen nog 

beter op papier gezet worden.  

 De gastvrouwen zullen een rondleiding krijgen om hun kennis van de tuin te 

vergroten. 

 De website zal uitgebreid worden met informatie over de kindernatuurclub. 

Hiervoor ligt inmiddels bij de vrijwilligerscoördinator van de Natuurtuinen 

een brief voor de ouders met de vraag om toestemming tot het publiceren 

van foto’s of filmpjes waar hun kinderen op staan. 

 
 
1.7  Werkgroep Imkerij 
Afgelopen jaar is de samenwerking van de vrijwillige imkers uitgemond in een 
contract met de Stichting CNME over het bijen houden in de Natuurtuinen. De 
hoeveelheid door de bijen verzamelde en door het CNME aan bezoekers verkochte 
honing heeft afgelopen 10 jaar geleid tot het kunnen aankopen van een tiental 
bijenkasten, een observatiekast, een honingslinger en honingafvulvat, honingzeven, 
zonnewassmelter en gereedschap met kap voor de imkers. Deze complete set 
imkermaterialen is in 
eigendom overgedragen 
aan het CNME en staat 
nu ter beschikking voor 
de huidige en eventuele 
nieuwe imkers. De 
imkers zorgen dat de 
bijen goed verzorgd 
worden evenals de 
bovengenoemde 
materialen. Het aantal 
bijenkasten met volken 
zal minimaal 4 en 
maximaal 8 bedragen.           
  
Daarnaast zal er educatie over de bijen 
verzorgd worden voor andere 
vrijwilligers, bezoekers en aan 
beginnende imkers. Ook zijn de imkers 
het aanspreekpunt voor de gemeente 
Maastricht wat betreft het opvangen van 
zwermen en mogelijke andere vragen. 
Deze imkers zijn eveneens lid van een 
imkervereniging. 
Voor komend jaar heeft een nieuwe 
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vrijwilliger zich als imker aangemeld voor de honingbijen van de Natuurtuinen. Hij 
zal samen met de andere twee imkers komend jaar de bijenstand runnen en neemt 4 
bijenvolken onder zijn hoede. De oudste imker en initiator van de bijenstal zal 
komend jaar hen beiden nog bij het imkeren zo veel als hij kan blijven 
ondersteunen. 
Als vrijwillige imkers zijn wij ook aangesloten bij de Zuid Limburgse 
Imkersvereniging en/of bij de Imkersvereniging Mergelland. Wij streven naar een 
collegiale samenwerking. 
 

Het is ook onze bedoeling om meer 
aandacht te gaan besteden aan de 
solitaire bijen. Momenteel gebeurt dit 
nog door een zeer deskundige 
vrijwilliger, die specifiek voor de 
bijenwand ( met solitaire bijen) in de 
Natuurtuinen is betrokken. Zij wordt 
daarbij geholpen door enkele 
enthousiaste vrijwilligers. De ecotoren 
wordt ook bevolkt door solitaire bijen 
die best wat aandacht kunnen gebruiken. 

Met dank voor alle medewerking van het CNME en het enthousiasme van de 
overige vrijwilligers van onze vereniging voor onze bijen. 
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 2.  Activiteiten waar de vereniging aan heeft deelgenomen  
 

 NL.doet.nl 

Op 12 maart  heeft de vereniging meegeholpen met NL.doet.nl  in de 

Natuurtuinen: geveltuinen en boomspiegels zijn aangepakt, samen met de 

vrijwilligers van buiten. Er was een zeer lage opkomst van vrijwilligers van 

buiten, mede doordat het CNME die dag op meerdere plekken 

vrijwilligerswerk aanbood. 

 

 Plantenmarkt   

Op 16 april was er in de middag een plantenmarkt die begeleid werd door 5 

vrijwilligers van de vereniging. Er waren stands van Groei en Bloei, van 

Boerderij Maasveld en Storken Bio (beiden met biologisch plantengoed voor 

de moestuin), van de Plantenkwekerij uit Cadier en Keer en natuurlijk de 

Natuurtuinen zelf. Velt Zuid Limburg was er en Puur Aroma.  

Het was koud maar desondanks een groot succes. Vooral het biologisch 

plantgoed trok veel mensen. Ook vanuit de cursus ecologisch moestuinieren 

(die in de ochtend had plaatsgevonden), waren er velen die plantjes hadden 

meegenomen om te ruilen en/of te verkopen. Dit gaf een leuke, gezellige 

sfeer. Er waren circa 200 bezoekers. 

 

 Open Dag op 5 juni 2016  

Deze dag vond weer plaats in het kader van de Velt Open Tuindagen. 

Coördinatoren én leden van verschillende werkgroepen namen deel aan de 

vergaderingen ter voorbereiding  van de Open Dag. Het CNME had flyers 

laten maken, die ook door vrijwilligers zijn verspreid. Zeker 15 leden hebben 

meegewerkt op de dag zelf aan allerlei activiteiten om de dag goed te laten 

verlopen. Daarnaast waren er stands en presentaties door mensen van 

buiten. Er was een programma voor jong en oud. 

Onder begeleiding van vrijwilligers zijn er door kinderen plantenhangers 

gemaakt.  Zij konden kruidenbundeltjes maken, het kabouterpad ontdekken 

en over het blote voeten pad lopen. De nieuwe pizza-oven was een succes. 

En er was er een proeverijtje in de ecologische moestuin. 

De verschillende rondleidingen, presentaties, workshops en stands werden 

goed bezocht door de bezoekers (ca. 250 bezoekers) De sfeer was 

ontspannen en gezellig. 
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3.  Verenigingsactiviteiten voor leden 
 
Deze activiteiten zijn bedoeld om de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid 
bij de Natuurtuinen te vergroten. Ze werden doorgaans goed bezocht en de sfeer 
was gezellig en goed. Aan de lunches werd door veel mensen meegewerkt. 
 

 Op 21 mei is de Rotstuin Bèr Slangen bezocht. Deze keer was het op een 
zaterdag, de opgave viel wat tegen. Maar de mensen die gingen hebben 
genoten van de grote hoeveelheid en diversiteit aan planten in deze 
bijzondere tuin. Daarna is Vaeshartelt bezocht.  
 

 Donderdag 23 juni was er een zomerlunch, bereid met producten uit de 
Natuurtuinen voor alle leden én voor nieuwe vrijwilligers. Er waren 
aardappels geoogst, andijvie, sla, bonen, snijbiet, rabarber, aardbeien en 
aalbessen en diverse kruiden en bloemen om er mooie salades en schotels 
van te maken. Er waren ruim 20 mensen aanwezig.  

 Donderdag 6 oktober was de herfstlunch voor alle leden én nieuwkomers. Er 
waren o.a. heerlijke salades van bietjes, zuurkool, andijvie en pasta. Er was 
zelfgebakken brood met een lekker smeerseltje,  groentesoep en 
pompoensoep. En er was een toetje: fruit met yoghurt en brownies gemaakt 
met pompoen. Weer veel vrijwilligers hadden gerechten gemaakt. Ruim 20 
mensen. 

 Op 15 december was het eindejaaruitstapje. Er was een wandeling naar Fort 
Sint Pieter waar een interessante rondleiding werd gegeven in het Fort, die 
veel belangstellende vragen opriep. Het werd afgesloten met een drankje en 
hapje op de Natuurtuinen en een gesprek over en woord van de voorzitter 
over het afgelopen jaar.  Er waren 18 leden aanwezig. 

 

 
 
4.  Bestuur en communicatie 
 
Ledenvergadering 
Op 28 januari 2016 vond de tweede ledenvergadering plaats. Het jaarverslag en de 
jaarrekening zijn in orde bevonden. Er is een nieuwe kascommissie ingesteld. 
Een van de vrijwilligers  is deel gaan nemen aan het buurtplatform om mee te 
denken met “groen in de wijk”.  
 
Bestuursvergaderingen 
Op de bestuursvergaderingen is gewerkt aan zaken als: 
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- De activiteitenkalender op de website werd al vroeg in het jaar bekend 

gemaakt. 

- Er is in de kantine een smoelenwand van de leden gekomen, zodat 

nieuwkomers makkelijker de mensen kunnen leren kennen. 

- De ANBI status is aangevraagd. Daarvoor is er een beleidsplan 2016-2020 

opgesteld. Wij hebben  de status niet gekregen omdat we een 

dienstverlenende vereniging zijn aan het CNME en het CNME zelf nog geen 

ANBI-status heeft. De directeur van het CNME heeft ons laten weten dat er 

gewerkt zal worden aan de ANBI-status van het CNME. 

- Wij hebben verzocht om vrijstelling van de verplichting tot BTW-aangifte 

elk kwartaal in te vullen, omdat wij geen diensten verlenen en geen omzet 

hebben. Die is verleend, we hebben ook geen BTW nummer meer. 

- Wij hebben ons aangemeld bij de website van de gemeente ‘Groen 

Maastricht’  en staan nu vermeld met tekst en foto’s in het gedeelte over de 

Natuurtuinen Jekerdal. 

- Wij hebben ons als vereniging opgegeven om volgend jaar mee te doen aan 

“Opschonen Maas”, een groen doel. 

 

Vergaderingen met het CNME 
Er is een drietal keer vergaderd met de directeur van het CNME en de 
vrijwilligerscoördinator  van de Natuurtuinen over lopende zaken zoals 
bijvoorbeeld het plan van een wijngaard, Team Ecologisch Beheer, notitie 
onkostenvergoeding en het gezamenlijk jaarprogramma.  
Bij activiteiten die wij gezamenlijk met het CNME zullen uitvoeren zullen wij 
voortaan direct contact hebben met de nieuwe medewerker van het CNME die 
verantwoordelijk is voor alle CNME activiteiten.  
Eenmaal heeft het CNME een bijeenkomst met alle vrijwilligers belegd. Er was een 
wederzijdse kennismaking van nieuwe medewerkers van het CNME met de 
vrijwilligers. Er zal een vervolg zijn in het nieuwe jaar om dan ook gezamenlijk over 
de toekomst van de Natuurtuinen te praten. Mogelijk wordt hiervoor een 
gezamenlijke werkgroep van leden van de vereniging en van het CNME in het 
leven geroepen. 
Voor lopende zaken werd er geregeld overlegd gepleegd met de 
vrijwilligerscoördinator van de Natuurtuinen. Zij onderhoudt de contacten met 
externen, zoals scholen, ouders van kinderen, mensen die een rondleiding willen.  
 
Berichten 
Er is door het bestuur per seizoen een Bericht over de Natuurtuinen gezonden naar 
leden en donateurs. Daarnaast zijn er diverse berichten over actuele zaken naar de 
leden uitgegaan.  
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Communicatie tussen werkgroepen en bestuur en tussen werkgroepen onderling. 
Verslagen van de afzonderlijke werkgroepvergaderingen kwamen doorgaans bij het 
bestuur terecht. 
 
Website 
De website is verder uitgegroeid en werd van nieuws voorzien door leden van de 
vereniging en door het bestuur. Na elk evenement verscheen er een verslag met 
foto of later ook met een filmpje op de website. Aansturing van de website ligt bij  
het bestuur.  
 
 
5.  Werving van vrijwilligers, werving van leden 
Er zijn dit jaar 9 nieuwe leden bij gekomen. Wij hebben nu 35 leden. Vier leden zijn 
vertrokken. De vereniging heeft op verschillende manieren aan werving van 
vrijwilligers voor de Natuurtuinen gedaan, o. a. door flyers te verspreiden, een 
oproep op de website te zetten, door aanwezig te zijn op de Burenbeurs Sint Pieter 
en te werven op de Open Dag.  
De werving van nieuwe leden verloopt als volgt: wanneer een nieuwe vrijwilliger 
een aantal keren heeft meegewerkt, wordt nog eens over de vereniging verteld en 
wordt hij/zij gevraagd om lid te worden. Ook worden nieuwe vrijwilligers 
uitgenodigd om bij de eerst volgende Vriendenlunch mee te eten. 
 
 
6.  Aandachtspunten van het bestuursbeleid blijven voor 2017  
Voortzetting en verstevigen van zelfstandigheid van de werkgroepen door: 
 

1. Stellen van duidelijke en haalbare doelen door de werkgroepen. 

2. Meer verantwoordelijkheid nemen als werkgroep. 

3. Aandacht voor samenwerking binnen en tussen werkgroepen. Een keer per 

jaar (of zo vaak als nodig) zal er overleg zijn tussen de coördinatoren van de 

werkgroepen. 

4. De communicatie tussen de werkgroepen en het bestuur te optimaliseren.  

En ook tussen de werkgroepen onderling de communicatie te verbeteren.  

5. Versteviging onderlinge betrokkenheid door activiteiten samen te  

organiseren.  

6. Aan de organisatie van de Open Dag op 4 juni 2017 zal door de vrijwilligers 

een substantiële bijdrage geleverd worden.  

7. Werving van vrijwilligers op zoveel mogelijk fronten. 

8. Aandacht voor de website, uitbreiden en/of verdiepen. 

 
 


