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STICHTING HART VOOR DE NATUUR 

Doelstellingen en aard van de activiteiten 

Stichting Hart voor de Natuur is in 2006 opgericht.       

De stichting heeft als statutair doel het scheppen van 

voorwaarden voor en versterken van (een 

multicultureel) draagvlak voor natuur en milieu. 

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het 

ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van op maat 

gemaakte, flexibele en vraaggerichte projecten op het 

gebied van natuur en milieu educatie. 

 

Inschrijving Kamer van Koophandel 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel voor Amsterdam te Amsterdam  

onder nummer 34257416 

 

Samenstelling bestuur: 

Mw.  J.M. van der Vegt : voorzitter 

Mw. A.G.  Dobber : secretaris 

Mw. R.J.M. van der Putte  : penningmeester  

Medewerkers: 

Dhr. M. Hup  meewerkend directeur 

Dhr. H.J.J. Kouijzer meewerkend floormanager 

   (tot 1-4-2014) 

 

Dhr. Y. Hallouzi  gastheer, assistent  

beheerder speeltuinwerk (via 

loonkostensubsidieregeling)  

 

Dhr. J.E. Hofland begeleider Avonturenclubs en 

NME-lessen, feestjes 

Mw. M. Lok projectcoördinator 

Natuursprongproject 

vanaf 1-11-14 (tijdelijk 

gedurende project) 

Mw. R. Slingeland Begeleider 

Natuursprongproject 

vanaf 1-11-14 (tijdelijk 

gedurende project) 

Dhr. R. Meerman administratief medewerker / 

gastheer (via detacherings-

regeling DWI) 

Mw. B. Rijhiner gastvrouw / verkoop kantine 

(participatieplaats WWB, via 

DWI) 

Mw. K. Bernasco gastvrouw / verkoop kantine 

(participatieplaats WWB, via 

DWI)  

Dhr. A. Claro gastheer / onderhoud 

(via reclassering Amsterdam) 

 

Vrijwilligers: 

Mw. K. Paalman assistent Avonturenclub 

Dhr. C. van der Hoeven assistent Avonturenclub 

Dhr. R van den Boog assistent Avonturenclub 

Mw. C. Chen gastvrouw / verkoop kantine 

Mw. B. Rijhiner gastvrouw / verkoop kantine 

 

Stagiairs: 

Twee stagiairs MBO Cultureel 

Maatschappelijk Werk 

een stagiaire MBO Pedagogisch Werk 

een stagiaire MBO CIOS 

een stagiair HBO Leisure Management 

vijf stagiairs HBO Cultureel 

Maatschappelijk Vorming 

twee stagiaires HBO Pedagogiek 

twee stagiaires  maatschappelijke stage van 

de middelbare school  

 

Bestuursvergaderingen: 

Het bestuur kwam in 2014 twaalf maal bijeen. Van deze 

bestuursvergaderingen zijn notulen opgesteld.  
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BESTUURSVERSLAG 
 

 

 

 

 

Samenvatting jaarverslag 2014 
 

Het jaar 2014 stond voor stichting Hart voor de Natuur 

in het teken van het bestendigen en uitbreiden van 

activiteiten en financiële middelen en verdere 

professionalisering van de organisatie. 

 

Conform  de beleidsdoeleinden en subsidietoekenning 

hebben er wekelijks drie jaarrond Avonturenclubs 

gedraaid en zijn er drie ‘naschoolse Avonturenclubs’ 

voor kinderen uit de Staatsliedenbuurt, het Centrum en 

van basisschool Rijk Kramer uitgevoerd ( i.h.k.v. 

talentontwikkeling).  

Er zijn voor 106 schoolklassen NME-lessen of NME-

dagprojecten uitgevoerd, gefinancierd uit de regeling 

van de Buitenschoolse Talent Ontwikkeling Waaier  

(BTO - Waaier) van Stadsdeel West.  

Wat betreft bezetting van speeltuinbegeleiding voor 

bemande openstelling van Het Woeste Westen hebben 

we de uit te voeren subsidieafspraak van twee 

middagen per week ruimschoots overtroffen door zeven 

dagen per week aanwezigheid van speeltuinbegeleiders 

te bewerkstelligen. Dit kon mede door de inzet van de 

assistent speeltuinleider die bij onze stichting in dienst 

is (mogelijk gemaakt door een loondispensatieregeling 

via DWI), door de twee medewerkers die via DWI een 

participatieplaats bij ons hadden en de inzet van vaste 

vrijwilligers. De aanstelling van de floormanager moest 

uit financiële overwegingen beëindigd worden per april 

2014.    

Door de inzet van al deze medewerkers is Het Woeste 

Westen een plek waar bezoekers zich welkom en veilig 

voelen. Dit heeft geresulteerd in een verdere toename 

van de vrij spelende bezoekers van ongeveer 41.500 

vorig jaar naar ruim 46.500 over 2014. Een toename van 

ongeveer 5.000 bezoekers, ruim 12% . Uit een 

onderzoeksrapport van de GGD in 2013 bleek dat de 

gemiddelde reisafstand van de bezoekers 3,6 kilometer 

bedraagt. Hieruit blijkt dat de speeltuin inmiddels een 

stadsbrede functie vervult. 

Er zijn vier grotere evenementen georganiseerd; de 

ouder-kinddag Natuursprong (O), de 50-dingendag (V), 

de Natuursprongdag (N) en de jaarlijkse Fakkeloptocht 

(F).  

Het succes van deze evenementen blijkt onder 

meer uit de bezoekers-/deelnemersaantallen van 

respectievelijk (O) 600 deelnemers, (V) 600 deelnemers, 

(N) 200 deelnemers en (F) 110 mensen. 

Samen met het hele ‘pakket’ aan Avonturenclubs, 

natuurlessen, BSO-uitjes, schoolreisjes en 

verjaardagspartijtjes heeft dit geleid tot een totaal 

aantal van 57.080 bezoekers in het jaar 2014. 

Met deze aantallen heeft Het Woeste Westen een 

belangrijke plaats en betekenis voor de hele stad 

Amsterdam gekregen. Het is hiermee de best bezochte 

natuurspeeltuin in Nederland (binnen de bebouwde 

kom).  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. Inleiding 
  

Inkomsten 

Vanuit Stadsdeel West is er aan Stichting Hart voor de 

Natuur een exploitatiesubsidie verleend van € 27.500 

voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 

2014 voor de uitvoering van twee dagen per week 

gastheerschap op de natuurspeeltuin. 

De NME-lessen zijn gefinancierd door Stadsdeel West 

vanuit de regeling BTO-Waaier. Deze vergoeding is per 

uitgevoerde les c.q. dagproject. 

Vanuit de subsidie Fresh in de Les van stadsdeel West 

hebben we € 5.000 gekregen. Hiermee hebben we een 
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openbare Natuursprongdag georganiseerd, een zestal 

Natuursprong-gymlessen en een alternatieve Sint 

Maartenavond voor basisschool de Bron. 

Vanuit de subsidie van het Amsterdams NME-fonds 

hebben we € 5.000,- gekregen voor het project ’50 

dingen die je gedaan moet hebben voor je 12e’. 

Hiervoor hebben we twee openbare evenementen 

georganiseerd. Eén op Het Woeste Westen en één op 

natuurspeeltuin de Natureluur. Hiervan is ook de flyer 

’50 dingen doen voor je 12 bent’ ontworpen en gedrukt. 

Vanuit de buurtbudgetten van de Spaarndammerbuurt 

en Staatsliedenbuurt hebben we tezamen € 5.000 

gekregen voor het organiseren van een tweetal 

openbare evenementen, een Natuursprongdag en de 

Fakkeloptocht. 

Naast inkomsten uit subsidies en fondsen zijn er 

inkomsten verkregen uit Avonturenclubs, 

donateursbijdragen, schoolreisjes, BSO-uitjes, vakantie-

activiteiten, kantineverkoop,  rondleidingen en 

verjaardagspartijtjes.  

In september heeft ZonMw een tweejarige 

projectsubsidie toegekend in het kader van de regeling 

Sportimpuls. Met deze middelen kunnen we het project 

Natuursprong uitvoeren. Natuursprong is een spel- en 

beweegmethode voor kinderen in de natuur. Het is 

gecertificeerd als gezondheidsinterventie. Met de 

uitvoering hiervan is in het najaar 2014 een start 

gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resultaten 

2.1 Uitgevoerd 

 

Avonturenclubs 

Er deden in 2014 wekelijks 90 kinderen mee aan de zes  

Avonturenclubs. Bij elkaar waren er 3208 individuele 

deelnemerscontactmomenten. (Dit is het totaal aantal 

keer dat een deelnemer heeft meegedaan aan een 

Avonturenclubactiviteit.) 

Er zijn in 2014 gedurende 30 weken twee naschoolse 

Avonturenclubs uitgevoerd in opdracht van IJsterk. Eén 

via het wijkarrangement Tondeldoos-Staatsliedenbuurt  

en één via het wijkarrangement van Centrum-West.  

Van april t/m juni is er een Avonturenclubreeks gestart 

in opdracht van basisschool Rijk Kramer.  

Verder liepen er drie ‘eigen’ openbare Avonturenclubs, 

waarvan op de woensdag één voor de leeftijdscategorie 

6-9 jaar en één voor 9-12 jarigen en op de zaterdag een 

club voor 8-12 jarigen. 

 

Alle ‘eigen’ clubs zijn jaarrondclubs geworden; dit wil 

zeggen dat er 40 bijeenkomsten per jaar zijn (alle 

schoolweken). De zaterdagclub heeft 25 leden. De 

woensdagclubs hebben elk 15 leden. In totaal zijn er 

192 Avonturenclubbijeenkomsten geweest . 

 

 

avonturenclubs 

aantal 

verschillende 

deelnemers 

aantal x 

uitvoering 

Tondeldoos Staatsliedenb. 24 (2 x 12)* 30 (2 x 15)*  

Naschools Centrum 24 (2 x 12)* 30 (2 x 15)* 

Openbaar 6-8 jaar (woe) 15 40 

Openbaar 9-12 jaar (zat) 25 40 

Openbaar 9-12 jaar (woe) 15 40 

Naschools RijkKramer 12  12 

TOTAAL Avonturenclubs 115  (gem. 14) 192 

 
Totaal individuele Deelnemerscontactmomenten = 
3064 x (t.o.v. 3272 x in 2013) 
 

* twee blokken van 15 lessen (met verschillende leerlingen) 
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NME-activiteiten 

 

Aan 15 scholen in stadsdeel West is er in totaal aan 116 

groepen een NME-les dan wel NME-dagproject 

gegeven. Hier zijn 2650 leerlingen bij betrokken 

geweest (ten opzichte van 1225 in 2013). De scholen 

maken gebruik van de regeling BTO-Waaier. Hierbij 

krijgen de scholen een bepaald bedrag per leerling van 

het Stadsdeel en mogen ze uit de Waaier kiezen uit een 

breed aanbod van tussenschoolse lessen, georganiseerd 

door diverse instellingen.  

Voor ons heeft dat geresulteerd in een uitbreiding van 

het aantal scholen waarmee samengewerkt wordt en 

een verdubbeling van het aantal uitgevoerde NME-

lessen. Ondanks dat de scholen zich vooraf hadden 

aangemeld voor deze lessen en ondanks herhaalde 

pogingen van ons uit, zijn er een paar scholen waarbij 

het niet gelukt is afspraken te maken die tot uitvoering 

hadden moeten leiden.  

 

Nme les aantal  

groepen  

aantal 

leerlingen 

Les  (1,5 uur) 91 2275 

Projectdag ( 5 uur) 15 375 

TOTAAL NME lessen 106 2650 

 

 

Openbare activiteiten 

Met het geld van de buurtsubsidies zijn twee grote 

openbare activiteiten georganiseerd: de reeds 

genoemde ouder-kind Natuursprongdag en de jaarlijkse 

Fakkeloptocht.  

Vanuit de Fresh in de Lessubsidie van stadsdeel West is 

een openbare Natuursprongdag georganiseerd: een dag 

vol spel- en beweegactiviteiten. Ook zijn er voor een 

(Jump-in)basisschool natuurspronglessen gegeven op 

Het Woeste Westen als alternatieve gymles en is er 

voor dezelfde school een snoeploze Sint Maartenavond 

georganiseerd  

 

Vanuit de bijdrage van het Amsterdams NME-Fonds zijn 

er twee openbare ‘50 dingendagen’ georganiseerd, één 

op Het Woeste Westen en één op natuurspeeltuin de 

Natureluur in Nieuw West. In totaal zijn er dus 5 

openbare evenementen geweest, plus de op de 

basisschool de Bron gerichte gymlessen en de Sint 

Maartenactiviteit.  

 

Daarnaast hebben we alle reguliere woensdagen en 

zondagen, en tijdens vakanties elke dag de 

inloopactiviteit ‘stokbrood bakken boven kampvuur’ 

aangeboden. Ruim duizend kinderen hebben hier 

gebruik van gemaakt. Een veel gehoorde reactie 

hierover is dat het erg sfeerverhogend werkt. 

 

 

 

Lezingen & workshops 

In totaal hebben we in 2014 zes maal een lezing, 

workshop of rondleiding gehouden. Deze zijn gegeven 

aan (toekomstige)professionals in het werkveld. Het 

doel is om ook onder deze doelgroep aandacht te 

vestigen op het belang van speelnatuur en natuur- en 

milieueducatie.  

  

 

wat wie aantal 

Workshop i.h.k.v. 
Jaar van de groene 
kinderopvang 

 
BSO leiders 
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Rondleiding + lezing 
 

Groep uit Finland van 
Ruralia Institute 
universiteit Helsinki 

25 

Workshop 2x 
 

IPABO studenten 43 

Rondleiding + 
excursie A’damse 
speelnatuur 

Internationale Groep 
i.h.k.v. 
Springzaadweek 

34 

Lezing + workshop ROCVa, Cultureel 
Organiseren 

30 

TOTAAL deelnemers  138 

 

  

evenement / workshop datum aantal  
bezoekers 

Natuursprongdag 25 mei 600 

50 dingendag 9 juni 600 

Natuursprong gymlessen 29 sept + 2 okt 150 

50 dingendag Natureluur 17 okt 200 

Sint Maarten 11 nov 80 

Natuursprongdag 30 nov 300 

Fakkeltocht 19 dec 110 

Totaal deelnemers  2040 
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Begeleiding  op Het Woeste Westen 

Op Het Woeste Westen waren in 2014 altijd minimaal 

twee beheerders (gastheer/gastvrouw) tegelijk 

aanwezig. Hiermee houden we ons aan het 

‘vierogenprincipe’.  

Het beheer werd uitgevoerd door één mannelijke en 

twee vrouwelijke medewerkers, waarvan er twee vanuit 

een re-integratietraject van DWI bij ons zijn geplaatst en 

één in dienst is via een loonkostendispensatieregeling 

van DWI.  

Bij het beheer lag het zwaartepunt op het verrichten 

van beheerswerkzaamheden op het terrein,  het 

corrigeren van gedrag, het weren van hondenbezitters 

en mensen met een fiets, en het tegengaan van 

barbecueactiviteiten. 

Onze bezoekers waarderen het zeer dat er een schoon 

openbaar toilet (ook door voorbijgangers te gebruiken) 

en een EHBO-post beschikbaar zijn (+/- 100 pleisters 

geplakt, paar verbanden aangelegd) en dat er droge 

reservekleren aanwezig zijn. 

Ook zijn bezoekers positief over de mogelijkheid in de 

binnenruimte te kunnen schuilen en over het (beperkte) 

aanbod aan versnaperingen. Daarnaast laten bezoekers 

blijken dat zij het waarderen dat er beheerders 

aanwezig zijn omdat dit tot een gevoel van veiligheid 

leidt. Het kan geconcludeerd worden dat de continue 

aanwezigheid van beheerders voor een groot deel tot 

de populariteit van Het Woeste Westen leidt.   

 

Vanuit de beheertaak is ook elke dag een vuilraapronde 

over het hele terrein gehouden. Hoewel de hoeveelheid 

afval, gezien het aantal bezoekers, meeviel, was een 

dagelijkse vuilronde zeker nodig (soms ook uit 

veiligheidsoverweging – er liggen wel eens 

glasscherven). Ook de controle van speeltoestellen 

hoort hierbij. 

In 2014 is er in totaal 2236 uur beheer/gastheerschap 

uitgevoerd met een personele bezetting van minimaal 

twee personen. Het aantal te vervullen uren beheer 

volgens de subsidieverlening van stadsdeel West was 

858 uur. Dit stemt overeen met 2 middagen per week, 

elke woensdag en vrijdag en 3 zondagen. Dit aantal is 

ruimschoots overtroffen. 

 

 

 

      

      aanwezigheidstijden speeltuinbegeleider: 

dag tijden uren 

maandag 13.00-18.00    5 

dinsdag  13.00-18.00    5  

woensdag 11.00-18.00    7 

donderdag 13.00-18.00    5 

vrijdag 12.00-18.00    6 

zaterdag 11.00-18.00    7 

zondag 10.00-18.00    8 

7 dagen/week  43 uur/week 

TOTAAL 

beheer 

 2236 uur/jaar 

 

Verjaardagsfeestjes 

In 2014 zijn 243 verjaardagsactiviteiten door ons 

begeleid (vergelijkbaar met 2013). De gemiddelde 

groepsgrootte was 11 kinderen. Dit komt neer op een 

bereik van 2673 kinderen.  

Een verjaardagsfeestje bestaat gedeeltelijk uit een door 

een medewerker begeleide activiteit en gedeeltelijk uit 

vrij spelen. De verblijftijd is daarmee zo’n vier uur. Een 

leuke bijwerking van deze feestjes is dat het nieuwe 

bezoekers trekt die later ook weer voor het vrij spelen 

komen. Ouders/opvoeders van de jarige zijn als 

verantwoordelijken verplicht aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreisjes & BSO-uitjes 

Nieuw in 2014 was de mogelijkheid voor Amsterdamse 

basisscholen om hun schoolreisje in Het Woeste Westen 

te laten plaatsvinden. Hiervan hebben 9 scholen gebruik 

gemaakt met in totaal 428 leerlingen.  

Ook van de mogelijkheid voor BSO’s (buitenschoolse 

opvang) om in de vakanties bij Het Woeste Westen 
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langs te komen is gebruik gemaakt. In 2014 hebben 

ongeveer 4000 BSO-kinderen de speeltuin bezocht. 

 

‘Bijzondere’ doelgroepen 

In samenwerking met de BSO-organisatie Kids@home 

heeft stichting Hart voor de Natuur regelmatig (één 

keer per maand) op Het Woeste Westen activiteiten 

uitgevoerd voor een groep kinderen met zware 

ontwikkelingsbeperkingen als ADHD, autisme en 

verwante stoornissen. In 2014 waren er in totaal 8 

programma’s met gemiddeld 6 kinderen. (Het aantal 

individuele deelnemerscontactmomenten komt 

daarmee op 48). 

Bezoekersaantallen 

Voor het vrij spelen kwamen er in 2014 maar liefst 

46.552 bezoekers naar Het Woeste Westen. Ter 

vergelijking: in 2013 waren er 41.696 vrij spelende 

bezoekers. Hoewel de groei niet zo groot meer is, is de 

toename met 4856 bezoekers altijd nog 13%. Op 

piekdagen kwamen er 600-800 bezoekers per dag. Van 

de bezoekers was ongeveer ⅔ kind en ⅓ ouder. 

Ook de culturele diversiteit is weer verder gestegen. 

Bezoekers komen uit een steeds groter gebied, heel 

Stadsdeel West en ook wel daarbuiten.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

diagram jaarverloop bezoekers 

(rood= vrijspelen; groen= georganiseerde activiteiten 

 

maandfluctuaties 

De fluctuaties in bezoekersaantallen per maand ín het 

jaar en over de jaren heen worden vooral veroorzaakt 

door de weersomstandigheden. In vergelijking met 

2013 waren de maanden maart, september, november 

mooi en hadden relatief meer bezoekers. De maand 

augustus was slechter en had beduidend minder 

bezoekers dan vorig jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoekersaantallen per maand over 2011 - 2012- 2013 - 2014 
 
2.2 Totaal bereik 
 
Het totale bereik van Het Woeste Westen in 2014 was 
57.593 mensen (ten opzichte van 51.171 in 2013). 

 

 2014 2013 2012 

Avonturenclubs 3.064 3.272 1.904 

NME 2.650 1.225 261 

Openbare activiteiten 2.040 2.435 1.062 

Groepen professionals   138 363 234 

Verjaardagsfeestjes 2.673 2.695 2.673 

Bijzondere doelgroepen     48 48 48 

Vrij spelende bezoekers 46.552 41.696 26.678 

Schoolreisjes   428    

Totaal bezoekers 57.593 51.714 32.860 
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Groei 

Het bezoekersaantal van Het Woeste Westen is in 2014 

met 13% wederom flink gegroeid. Dit is vooral toe te 

schrijven aan de toename van bezoekers die komen 

voor het vrij spelen. Het Woeste Westen wordt steeds 

bekender en geliefder onder de Amsterdammers.  De 

groei is ook toe te schrijven aan de verdubbeling van 

het bereik bij de NME- lessen. 

 

                      aantal bezoekers 

 voor vrij 

spelen 

georganiseerde 

activiteit 

 

TOTAAL 

2011 23.119   4.350 27.469 

2012 26.678   6.117 32.795 

2013 41.696   9.475 51.171 

2014 46.552 11.041 57.593 

 

 

3. Organisatie & ontwikkeling  

3.1 Personeel & vrijwilligers 

Er is één medewerker in dienst voor 32 uur per week 

(per 1-11-’14 tijdelijk 36 uur) in de functie van 

meewerkend directeur en één voor 12 uur (per 1-11-’14 

16 uur) als begeleider Avonturenclubs. Het contract van 

de floormanager is (om financiële redenen) na 31 maart 

niet verlengd. Voor de uitvoering van het 

Natuursprongproject (gefinancierd door ZonMw) zijn 

per 1-11-2014 twee nieuwe medewerkers 

aangetrokken. Daarnaast is er een administratief 

medewerker werkzaam via een detacheringsregeling 

met DWI. Zijn uren zijn in de loop van het jaar 

uitgebreid naar 36 uur per week. 

Voor de functie gastheer/-vrouw is er een medewerker 

in dienst voor 24 uur per week via een 

loondispensatieregeling van DWI. Ook zijn er twee 

medewerkers via DWI in een re-integratietraject 

werkzaam als gastheer/-vrouw voor 24 uur per week en 

een medewerker via een re-integratietraject van 

reclassering Amsterdam.  

Tevens waren er dit jaar vijf vaste vrijwilligers, drie als 

assistent bij de Avonturenclub op de zaterdagen en 

twee als gastvrouw. 

 

3.2 Stagebedrijf 

In 2014 hebben we van verschillende MBO en HBO 

studies stagiairs gehad. Gemiddeld liepen er in 2014 

wekelijks 5 stagiairs stage op Het woeste Westen.                            

studie aantal stagiairs periode 

HBO Leisure 

Management 

1 1 maand  

4 dagen/week 

HBO-CMV 4 4 maanden 

1 dag/week 

MBO-CMW 2 4 maanden   

3 dagen/week 

HBO 

Pedagogiek 

2 4 maanden 

1 dag/week 

CIOS 1 4 maanden 

3 dagen/week 

MBO-PW 1 4 maanden 

2 dagen/week 

HAVO/VWO 2 30 uur 

 

Het Woeste Westen heeft dit jaar een erkenning 

gekregen van Calibris als erkend stagebedrijf voor 

sport&beweging en zorg (CIOS en Pedagogisch Werk). 

We waren al een erkend stagebedrijf van 

Kenniscentrum Calibris voor de MBO-studies SPW 

(Sociaal Pedagogisch Werk) en voor CMW (Cultureel 

Maatschappelijk Werk).  

 

3.3  Ondernemerschap  

Omdat de exploitatiesubsidie niet toereikend is voor 

onze begroting en de dingen die we willen doen, voeren 

we ook activiteiten uit die hun eigen geld genereren en 

of geld opleveren. Zodat we de speeltuin 7 dagen per 

week, 361 dagen per jaar kunnen bemensen met 

gastheren/vrouwen. 

Activiteiten en verkoop 

- De Avonturenclubs op de woensdag en zaterdag zijn in 

aantallen en contributie gelijk gebleven. De clubs zitten 

vol en er is een wachtlijst.  

- Het aantal verjaardagspartijtjes is gelijk gebleven. 

Eigenlijk zitten we al op het maximaal haalbare. Per dag 

(zaterdag, zondag, woensdag en vrijdag) kunnen er 



 

9 

 

twee feestjes worden aangeboden. Met uitzondering 

van de vier wintermaanden, waarin ongeveer de helft 

bezet was, waren al deze dagen volgeboekt. 

- De verkoop van versnaperingen is met 20% gestegen. 

Donateurs 

In 2014 is het aantal van 60 donateurs netto gelijk 

gebleven. Er meldden zich enkele nieuwe donateurs, 

terwijl een klein aantal zijn/haar bijdrage heeft 

stopgezet.  

Partnerships  

Er is een tweetal directe pogingen geweest voor een 

sponsor- / partnership. Beiden niet gehonoreerd.  

 

4. Communicatie 

4.1  Promotie 

Tijdens alle openbare activiteiten is er informatie over 

de Avonturenclub en Het Woeste Westen verstrekt 

vanuit onze informatie-/donateurswervingsstand. Het 

Woeste Westen staat ook vermeld op diverse 

activiteitenwebsites zoals Uit met kinderen.nl en 

Kidsproof.nl, waar als extra ons verjaardagsfeestjes-

aanbod op vermeld staat. 

4.2  Media  

In totaal zijn er 3 persberichten/artikelen in de media 

verschenen en één video-interview met de directeur bij 

Zinweb.nl over zinvol opvoeden en de rol van de natuur.  

http://www.youtube.com/watch?v=cw5zl-JoNeo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Website en facebook 

De website www.woestewesten.nl is geheel vernieuwd. 

Hiervoor zijn een nieuwe huisstijl en een nieuw logo 

ontworpen. Nieuwsberichten en informatie over 

activiteiten kunnen makkelijker gevonden worden. 

Daarnaast is de mogelijkheid gecreëerd om via de 

website verjaardagsfeestjes te boeken. 

Het Woeste Westen heeft een eigen facebookpagina:   

www.facebook.com/hetwoestewesten. Het aantal 

‘likes’ is in 2014 gegroeid van 485 naar 884. De meeste 

berichten worden door 200 tot 300 mensen gelezen, 

met uitschieters  naar 1500. 

 

5. Samenwerking & netwerk 
 

5.1 Samenwerkingspartners 

Stichting Hart voor de Natuur wil met beide benen in de 

zich omringende maatschappij staan. Hiertoe werkten 

we samen en onderhielden we contact met: 

IJsterk Tondeldoos, IJsterk Schoolbuurtwerk, DWI 
Amsterdam, Amsterdam Wonderwel projecten, A.de 
Roos schooltuinen, Begraafplaats Sint Barbara. 

Verder waren er contacten met 

Kinderboerderij Westerpark, Buurtboerderij Ons 
Genoegen, Wandelvereniging NEMO, Buurtcoordinator 
Paul Berkens (Spaarndammerbuurt), Buurtcoordinator 
Paulina Groesbeek (Staasliedenbuurt), Buurtcoordinator 
Vanessa Jorissen (het Westerpark), BSO KidsAktief, BSO 
Natuurfontein 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cw5zl-JoNeo
http://www.woestewesten.nl/
http://www.facebook.com/hetwoestewesten
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5.2  Netwerk 

Stichting Hart voor de Natuur is lid van Springzaad, 

landelijk platvorm voor Natuurspeeltuinen. De directeur 

is tevens regioconsulent Springzaad Amsterdam. 

We zijn medeondertekenaar van het convenant ‘Jong in 

West’ waardoor wij de 4 leefregels voor stadsdeel West 

hanteren en uitdragen:  1. Iedereen hoort erbij, 2. We 

zorgen voor elkaar, 3. We zorgen voor onze omgeving, 

4. We beheersen onszelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

11 

 

6. Doorkijk naar 2015 

 

Beheer & openstelling 

Ook in 2015 zal ingezet worden op zeven dagen per 

week openstelling met aanwezigheid van minimaal 

twee speeltuinleiders (gastheer-/vrouw). We willen dit 

blijven doen met DWI-‘medewerkers’ en vrijwilligers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuursprong 

Voor de periode november2014 t/m november 2016 

hebben we een tweejarige subsidie gekregen bij ZonMw 

- SportImpuls voor de uitvoering van een 

Natuursprongprogramma. Hiervoor zijn twee extra 

medewerkers aangenomen. Met de uitvoering is in het 

najaar van 2014 gestart. 

 

Donateurs werven 

Het werven van donateurs zal in 2015 speciale aandacht 

krijgen. O.a. door inzet van sociale media en het 

actiever benaderen van onze bezoekers.  

Avonturenclubs 

De uitvoer van de Avonturenclubs, zowel de openbare 

als de naschoolse clubs (via IJsterk), blijven volgens plan 

gecontinueerd. 

 

NME 

NME zal per schooljaar 2014-2015 ook geregeld worden 

via de BTO-activiteitenwaaier uitgegeven door 

Stadsdeel West. Hierna wordt de regeling afgeschaft. De 

lessen kunnen misschien wel nog doorgang vinden 

binnen een nieuw NME beleid, maar daarover is grote 

onduidelijkheid en onzekerheid.  

 

Activiteiten voor bijzondere doelgroepen 

Op basis van inhuur blijven we regelmatig (één keer per 

maand) op het Woeste Westen activiteiten uitvoeren 

voor BSO Kids@Home, een speciale naschoolse opvang 

voor kinderen met ontwikkelingsbeperkingen als ADHD, 

autisme en verwante stoornissen. 

 
Nieuwsbrief 

Komend jaar gaan we een regelmatige nieuwsbrief 
uitbrengen. 
 

Uitbreiding bestuur 
Vanwege het toegenomen aantal activiteiten en 
projecten en de daarmee gepaard gaande toename van 
medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. En om de 
continuïteit van het bestuur te waarborgen is het ons 
streven om in 2015 het bestuur van de stichting uit te 
breiden met twee bestuursleden. 
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Bestuursverklaring: 
 
Het bestuur van stichting Hart voor de Natuur te 

Amsterdam verklaart hierbij het inhoudelijk jaarverslag 

2014 te hebben goedgekeurd. 

 

Amsterdam,   

 

d.d.  

 

 

Het bestuur, 

 

Mw.  J.M. van der Vegt 

Voorzitter 

 

 

 

 

Mw. A.G. Dobber 

Secretaris 

 

 

 

 

Mw. R.J.M. van der Putte 

Penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


