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Van de voorzitter

Geachte lezer,

Dit is het jaarverslag over een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Twee weken na onze
Algemene Ledenvergadering kwam de pandemie over ons heen en hadden wij als vereniging,
net als iedereen, te maken met een grote hoeveelheid beperkingen. Samenwerken moest op
een andere manier; op gepaste afstand op de terreinen en in het tuinhuis. Activiteiten werden
gecanceld, groepen kwamen niet meer op bezoek en vergaderingen werden uitgesteld of
gebeurden digitaal.
Maar desondanks is er ook veel wel gebeurd. U kunt hierover in dit verslag lezen. De
vrijwilligers gingen met groot enthousiasme in kleine groepjes op meerdere dagen verder met
beheer en onderhoud. Door alle beperkingen wilde iedereen naar buiten. Met een prachtig
voorjaar en dito zomer was dat ook heel erg goed te doen.
De ijsvogels hadden geen weet van de pandemie en lieten zich niet in hun groepsgrootte
beperken. Liefst 19 jongen zijn het afgelopen jaar uitgevlogen.
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor hun tomeloze inzet en voor het werk dat is verzet. Een van
de gevolgen van de maatregelen was ook dat we elkaar niet gezamenlijk konden treffen en dat
het vrijwilligersfeest en andere gezellige bijeenkomsten niet door konden gaan. Laten we hopen
dat we ergens in de loop van dit jaar elkaar weer live kunnen ontmoeten.
Daar zien we naar uit.

Met natuurlijke groet,

Het Ruige Hof bestuur,
Walter Swaans, voorzitter
Margriet Koomen, secretaris
Bert Meester, penningmeester
Jetske van den Bijtel, bestuurslid
Annemarie Wijnmaalen, bestuurslid
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Activiteiten
Het jaar ging voortvarend van start, nietsvermoedend over wat ons te wachten stond in 2020!
Een gezellige en drukbezochte nieuwjaarsborrel, een ledenvergadering, een lezing over
rietvogels begin maart, vogelwandelingen en een ook nog een kindermiddag. Maar de NL
Doetdag van 13 maart werd een halve dag van tevoren afgelast en al snel moesten we, zoals
heel Nederland, een stapje terug doen en alle publieksgerichte activiteiten afgelasten.
Het ‘’afwachten en dan maar geen activiteiten’’ hebben we omgebogen naar mensen via
enthousiaste mails stimuleren zelf naar vogels te gaan kijken, een doe-het-zelf
plantenwandeling te ontwerpen, de ijsvogelhut wel te laten gebruiken door vogel- en
fotografieliefhebbers met gepaste maatregelen en Tuinhuis en erf beschikbaar te stellen aan
derden voor activiteiten die met de nodige afstand buiten door konden gaan, zoals een tai-chi
groepje, een bijeenkomst van de leesclub en een theaterkamp voor kinderen.
Ook de Espritschool kon een aantal dagen gebruik maken van pand en Klarenbeek voor
veldwerkles van vwo leerlingen, maar helaas viel één en ander in het water door het slechte
weer, zieke leraren en de afstandsprotocollen. Toch hebben de klassen dapper doorgeploeterd
in de regen èn is er alweer gereserveerd voor 2021!

Fietstocht met Groenplatvorm

Foto: Tinelot Wittermans

In september heeft het Groenplatvorm een leuke fietstocht georganiseerd langs tuinen in
Amsterdam zuidoost, waarbij ook een bezoek werd gebracht aan de wilde plantentuin.
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De kinderen van basisschoolleeftijd die in de zomervakantie deelnamen aan natuuractiviteiten
van stichting Natuurwijs op de Riethoek hadden meer geluk met het weer. Met deze stichting
zullen we meer gaan samenwerken in de komende jaren zodat er hopelijk nog meer
(basis)scholen gebruik zullen gaan maken van onze mooie
natuurterreinen.
En tot slot zijn we begonnen met het (her)schrijven van
seizoenswandelboekjes over Klarenbeek en de Riethoek,
zodat wandelaars, en dat waren er velen in coronatijd, ook
zonder excursies meer kunnen leren over de terreinen en
het boeiends wat daar te zien is.
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Terrein- en pandbeheer
De maatregelen rond corona hebben ook gevolgen gehad voor de Ruige Hof. Verheugend was
dat duidelijk meer wandelaars onze terreinen wisten te vinden. Het belang van natuur dicht bij
huis wordt daarmee nog eens onderstreept. Ons werkschema moest wegens corona aangepast
worden, om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk aanwezig zijn. Sinds maart werken de
vrijwilligers verspreid over meerdere dagen. Werkdagen met grotere groepen vrijwilligers (van
bedrijven, maar ook NL doet en de Natuurwerkdag) konden helaas niet doorgaan.

Riethoek
In de Riethoek zijn geen grote werkzaamheden geweest. Er zijn wel een paar bomen
omgezaagd. De nieuwe informatieborden staan er nog goed bij, en ook de nieuwe brug houdt
zich goed. De bramen in het
terrein breiden zich wel steeds
verder uit, maar de Japanse
duizendknoop lijken we aardig
onder controle te hebben. Helaas
heeft de processierups de
Riethoek ook ontdekt en waren er
een paar eiken aangetast. Met
bordjes en afzetlint hebben we
geprobeerd wandelaars te
waarschuwen en in de herfst zijn
er extra mezenkastjes
opgehangen, want mezen lusten
wel een processierupsje! In
oktober is er een zeldzame
paddenstoel gevonden: het
Leerkaalkopje.

Echte koekoeksbloemen op de Riethoek

Foto: Tinelot Wittermans

Klarenbeek
Op Klarenbeek is afgelopen jaar veel gedaan. Mede door de komst van een nieuwe vrijwilliger is
er meer met machines gewerkt. Hierdoor konden de hooilanden en het schiereiland voor het
eerst in eigen beheer worden gemaaid. We zien hier en daar ook al resultaat van een aantal
jaren gefaseerd maaien (sommige stukken worden 2 tot 3 maal gemaaid in het voorjaar en
zomer). Zo groeit er langs de tuinderssloot al beduidend minder riet dan voorheen.
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Ook is er meer met de kettingzaag gewerkt, en heeft een vrijwilliger zelfs persoonlijk er nog één
aangeschaft, waardoor achterstallig onderhoud aan knotbomen ingehaald kon worden.
Ook veel sloten en poelen zijn uitgebaggerd. Deels is dat handmatig gebeurd, wat zwaar werk
is. In december zijn een aantal sloten met een kraan geschoond (dank aan Peter en Sam van
stadsdeel Zuidoost), zodat die er weer een tijdje tegen kunnen. Het ziet er even wat kaal uit,
maar er is netjes gewerkt en het komt weer goed.
Op het hooiland is door de donderdagploeg een stuk afgeplagd, naast het soortenrijke deel. Wij
hopen dat zich hier ook zeldzame planten gaan vestigen. De bodem bleek meer verstoord dan
verwacht (veel stenen en scherven) en we zullen zien hoe het zich verder ontwikkelt. Op de
Schapenwei is in een spontane actie de al aanwezige poel met een greppel verbonden met de
sloot. Hier kwam tot onze verrassing nog onverstoorde veengrond tevoorschijn, waardoor we nu
ook op de Schapenwei een mooi plekje kunnen krijgen.
Door alle werkzaamheden was er heel veel hooi en rietwortels waar we wat mee moesten. Het
hooi van het Hooiland is voor het eerst niet afgevoerd. Sinds een paar jaar verzamelen we het
hooi in hoefijzervormige hopen, met het idee dat het daar verteert. Dat gebeurt ook, maar het
toenemende aantal hoefijzers is inmiddels ook een punt van zorg. Gelukkig heeft het Stadsdeel
in november wel een grote hoeveelheid hooi afgevoerd van onder andere de Schapenwei.
Het padennetwerk op Klarenbeek is verder uitgebreid. De lus langs het spoor en het
Klarenbeekje heeft nu een meer officiële status en wordt beter onderhouden. Vanaf mei is een
pad gemaaid over het grote hooiland, omdat er door de vele bezoekers een spontaan pad
ontstaan was door de meest kwetsbare vegetatie heen.
De plantensoorten van de Rode Lijst op het hooiland en het Duizendguldenkruidlandje deden
het opnieuw goed. Ook waren er opvallend veel Rietorchissen. In het rietmoeras werd een
Tongvaren gevonden. Ongewenste soorten zoals de Springbalsemien werden zoveel mogelijk
bestreden.

Tuinen
Medicinale Kruidentuin
Met de komst van een nieuwe groep vrijwilligers is de Kruidentuin flink aangepakt. De indeling is
gelijk gebleven, maar alle paden en de middencirkel zijn opnieuw aangelegd. Ook is er een
nieuwe vijver gekomen. In 2021 komt de beplanting aan de beurt. Helaas hebben we ook
afscheid moeten nemen van Alice, die vele jaren hèt gezicht was van en in de Kruidentuin. Op
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deze plaats nogmaals duizendmaal dank Alice!

Alle randjes in de Kruidentuin zijn opnieuw gelegd

Foto: Tinelot Wittermans

Heemtuin
In de Heemtuin waren dit keer geen grote veranderingen. Er is een nieuw rotstuintje aangelegd,
en bij veel planten zijn naambordjes gezet. De toortsen werden deels opgegeten door de rupsen
van de Kuifvlinder, maar die zijn zelf ook mooi én zeldzaam, dus dat vonden we niet zo erg.
Eind september was de Heemtuin onderdeel van de Tuinenfietstocht in Amsterdam Zuidoost.
Erftuin
Ook in de Erftuin hebben we afscheid moeten nemen van een vrijwilliger die jarenlang met veel
liefde en toewijding heeft ingezet voor de moestuin en andere plekken. Bedankt Mark! Maar
gelukkig heeft zich al een nieuwe vrijwilliger gemeld en zal Mark in 2021 opgevolgd worden.
Ook het erf kon in coronatijd rekenen op vele bezoekers. Heel wat mensen namen de bankjes
zelfs op in hun dagelijkse rondje in de natuur, of maakten de Erftuin tot het doel van hun uitje.
De vrijwilligers die de tuin onderhouden hebben dan ook veel complimenten ontvangen voor hun
noeste arbeid: de tuin lag er prachtig bij.
Het perceel op de plek van het vroegere Zon Alom is afgeplagd en omgeploegd en daarna
ingezaaid met één- en tweejarige planten. Dit stond gepland voor de NL doet-dag, maar omdat
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die niet doorging is het door de eigen vrijwilligers gedaan. Aan het eind van de zomer was er
bloemen- en inderdaad insectenweelde.
De imker heeft besloten de bijenkasten weg te halen van het erf, vanwege de slechte
bereikbaarheid. We gaan geen nieuwe kasten plaatsen. Hier is een dilemma: honing uit de
omgeving is leuk, maar honingbijen concurreren ook met wilde bijen.

IJsvogelhut
Terwijl de wereld om ons heen begin 2020 volkomen veranderde door het corona-virus, ging de
natuur gelukkig gewoon zijn gang en werden er weer IJsvogels gesignaleerd rond de Ruige Hof.
Dankzij de professionele kap van de overhellende boom en de bouw van een nieuwe
broedwand tussen eind 2019 en begin 2020 door Ton en Klaas met fijne hulp van diverse
vrijwilligers, stond niets het IJsvogelseizoen nog in de weg.
Maar ja, kon de kijkhut nog wel verhuurd worden in deze nieuwe coronatijd?
In overleg met Walter en Linda is ervoor gekozen, om in de IJsvogelhut maar 1 of 2 van de 3
plekken te verhuren, zodat we ook in de hut de noodzakelijke 1,5 meter afstand konden houden.
En ook alleen aan twee fotografen, die familie van elkaar zijn, één huishouden voeren, of elkaar
goed kennen en vaker samen zijn. Vanuit het beheer werden dus geen willekeurige fotografen
meer bij elkaar in de hut geplaatst. Hiermee, en met het ophangen van schoonmaakdoekjes,
zowel aan de deur van de hut als in de hut, hoopten we de veiligheidsrichtlijnen van de overheid
te volgen. Want we beseften allemaal, ook door corona, dat je gezondheid je grootste goed is!
In maart was het ook nog een poosje spannend, of het nieuwe IJsvogelkoppeltje wel voor de
broedwand zou kiezen. Het mannetje was namelijk ontzettend schuw. Wanneer hij iemand in de
kijkhut zag zitten, dan vloog hij direct weg, en de IJsvogeltjes zien alles in een oogopslag. Maar
het vrouwtje had haar zinnen op het nieuwe "IJsvogelpaleis" gezet, dus het mannetje moest
kiezen of delen. Eind maart is hij overstag gegaan, en konden we het goede nieuws, dat de
kijkhutverhuur kon starten, op facebook zetten.
De verhuur verliep gelijk goed. In deze pittige tijd was iedereen extra blij dat ze nog wel van de
ijsvogels en het fotograferen konden blijven genieten. Vrijwel dagelijks was de kijkhut zowel 's
morgens als 's middags bezet met fotografen. Met inmiddels over de 700 volgers op de
facebooksite, "IJsvogels van de Ruige Hof", is er ook belangstelling genoeg.
En ook de IJsvogeltjes zijn bijzonder actief geweest. De paringen voor de derde leg liepen zelfs
een paar weken lang parallel met het voeren van de jongen uit de tweede leg. Mede daardoor
was het broedseizoen in augustus relatief vroeg afgelopen. Gedurende het gehele broedseizoen
van circa vijf maanden, hebben zij drie legsels gemaakt. En in totaal zijn er, naar alle
waarschijnlijkheid, wel 19 jonge IJsvogeltjes uitgevlogen, dat is natuurlijk een prachtig resultaat.
Met daarbij een recordopbrengst voor de Ruige Hof, dankzij de verhuur van de stoelen aan
meer dan 200 enthousiaste fotografen.
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Het is nog even afwachten wat het komende broedseizoen gaat brengen. Af en toe wordt er al
een IJsvogeltje bij de kijkhut of in de omgeving gezien. In de directe omgeving van de kijkhut is
het wel heel erg kaal geworden. Hopelijk vult de natuur de vrijgekomen ruimte weer snel op in
het voorjaar. Indien noodzakelijk, dan zal de natuur een handje geholpen moeten worden. En
zal misschien op een meer kunstmatige manier gezorgd worden, dat de IJsvogeltjes voldoende
beschutting bij de broedwand hebben, vooral vanaf de kant van de weg. Want met zoveel
belangstellenden voor de ijsvogels is de kans op verstoring, vooral vlak voor het begin van het
broedseizoen, groot.
En nog het laatste IJsvogelnieuws: dankzij vrijwilliger en IJsvogel-fan Martin is één van de 2
andere ijsvogelwanden op Klarenbeek weer opgeknapt en voorzien van één kunststofnestkast.
Bij deze willen we Walter en Linda bedanken voor de fijne samenwerking en het door jullie in
ons gestelde vertrouwen voor het beheer van de IJsvogelhut, ook voor dit nieuwe jaar.
Omdat de coronacrisis nog niet achter de rug is, zal de verhuur weer onder dezelfde
voorwaarden als in 2020 van start gaan.
Het wordt weer een spannende tijd. Komt er weer een nieuw stelletje bij de wand en blijft de
eventueel voorspelde extreme kou weg?
We kijken allemaal weer uit naar mooie IJsvogel-lichtpuntjes!
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Natuureducatie voor kinderen (Ruige Kids) 2020
Dit jaar zou geprobeerd worden om meer begeleidsters aan te trekken en meer kinderen naar
de middagen te trekken. De corona verhinderde vanaf maart om kindermiddagen te
organiseren. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd waarvan er een is doorgegaan. Nina,
Daisy en Marieke hebben samen met bestuur en coördinator overlegd over een andere aanpak
van de kindermiddagen. We wilden uitproberen of een gezamenlijke dag voor kinderen en
volwassenen meer belangstelling zou opleveren van kinderen dan tot nu toe. Helaas kon ook dit
geen doorgang vinden.
Vanuit het bestuur en de coördinator is contact gezocht met andere organisaties die wellicht
zouden kunnen helpen om meer kinderen van onze terreinen te laten genieten. Daarnaast
zouden we als Ruige Hof tenminste zes keer per jaar een activiteit voor kinderen willen
organiseren. Gedacht wordt aan speurtochten, geschiedenis en ontdektochten.

Samenwerking met andere organisaties
Linda, coördinator, gaf aan dat er soms wel scholen bellen met het verzoek om les te geven.
Dat is een te grote belasting voor de Ruige Hof terwijl het NME-centrum (Natuur- en
Milieu-Educatie) in Amsterdam hiervoor gratis mensen ter beschikking stelt. Het lijkt er op dat de
scholen in Zuidoost de weg naar het NME-centrum moeilijk vinden. De coördinator en twee
bestuursleden hadden een gesprek met de coördinator van de Stichting Ecokids. Deze stichting
verzorgt in Zuidoost voor de landelijke stichting Natuurwijs natuuractiviteiten voor scholen,
waarvoor de scholen zich rechtstreeks kunnen inschrijven. Afgesproken is dat wij op onze
website zetten dat wij samenwerken met Ecokids. Scholen weten ons wel te vinden, ook zullen
we actief doorverwijzen bij vragen van scholen. De Ruige Hof komt dan in de digitale gids van
het NME-centrum Amsterdam als locatie waar de lessen gegeven worden. Het gaat dan m.n.
om de Riethoek omdat dat dichtbij scholen is. Ook naschoolse opvang wordt door Ecokids
bediend.
Er is ook samenwerking ontstaan met een ZZP-er die kinderfeestjes organiseert in de natuur. Hij
doet dat op Klarenbeek en maakt gebruik van het toilet en de zaal indien gewenst. Wij
ontvangen hiervoor een kleine vergoeding. Op verzoek van het bestuur is gegarandeerd dat er
voldoende volwassenen aanwezig zijn om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook is
aangedrongen op het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)
Om ook scholen naar Klarenbeek te trekken heeft het bestuur contact gezocht met het
NME-centrum in Wilnis. Dit leidde tot deelname aan een digitale vergadering over “Groen doet
goed” met als thema “Alle kinderen naar buiten”. Deze digitale brainstorm was erop gericht de
deelnemers te stimuleren een projectaanvraag in te dienen bij de provincie (Utrecht) om meer
kinderen naar buiten te laten gaan. We hebben een projectaanvraag ingediend. Het project
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willen we samen met kinderen uitwerken. Het subsidieverzoek is gehonoreerd. We hebben
scholen in Abcoude gevraagd om hieraan mee te werken. Het uitwerken van dit plan gebeurt in
2021.
Verder zijn wij in december door het
NME-centrum in Wilnis uitgenodigd, om
mee te werken aan de buitenlesdag 2021
op 13 april. Wij hebben hier positief op
gereageerd en een voorstel ingediend.
In de Natuur bij Huis heeft een oproep
gestaan waarin we onze leden uitnodigen
om zich te melden als begeleider van
natuureducatie voor kinderen en
volwassenen. Helaas heeft deze oproep
nog niet tot een resultaat geleid.

Foto uit de oude doos: dit wensen we weer in 2021!
Foto: Daisy de Vries
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PR en Communicatie
Ook de publiciteit heeft moeten lijden onder de coronabeperkingen. Geen activiteiten betekent
immers geen publiciteit die nodig is om bezoekers te trekken. Daar stond tegenover dat die
bezoekers juist vanwege de coronabeperkingen massaal aan het wandelen zijn geslagen en
spontaan de natuurterreinen en het erf hebben ontdekt.
Het ledenblad is tweemaal verschenen en op de zomervakantiemaanden na is er maandelijks
een ledenmail met de laatste nieuwtjes verzonden.
We hebben ons aangesloten bij de gemeenschappelijke emailzending voor groene initiatieven
Buurtgroen, waarbij we wekelijkse veel natuurliefhebbers kunnen bereiken voor deelname aan
activiteiten, mits die weer doorgang kunnen vinden natuurlijk.
De kers op de taart was toch wel de onverwachte eervolle vermelding in het Parool in oktober
door stadsecoloog Remco Daalder die de Ruige Hof, naast o.a. Waterland en Het Amsterdamse
bos, één van zijn lievelingsgebieden noemde!

Klarenbeek in winterkleed

Foto: Anton Staartjes
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Samenwerking met Gemeente en Groengebied Amstelland
Groengebied Amstelland (GGA)
Na jaren van intensief overleg met het Groengebied Amstelland i.v.m. de dreiging van het
verliezen van onze locatie, was het contact in 2020 veel beperkter.
Vanaf 2020 zijn we huurder van het Groengebied en niet langer pachter. Dit was een van de
resultaten van het besluit in 2019. Een ander onderdeel van dat besluit was dat we wellicht
onderhoudswerkzaamheden aan delen van de Hoge Dijk zouden kunnen verrichten, waardoor
besparingen voor het Groengebied ten gunste kunnen komen aan de Ruige Hof. In 2020
hebben we een aantal werkzaamheden verricht, zoals bijvoorbeeld het knotten van bomen bij
het spoorviaduct, het schoonmaken van de oever, weghalen van opschot bij de poelen. Dit
alles in nauw overleg met de beheerder van de Hoge Dijk. Er zijn nog geen concrete afspraken
gemaakt over de compensatie, maar dat zal in 2021 wel plaatsvinden. De evaluatie van de
werkzaamheden maakte ook duidelijk dat we met de werkzaamheden zullen doorgaan.
We worden als de Ruige Hof als deskundigen op het gebied van zelfbeheer gezien. Daarom
nam het Groengebied het initiatief voor overleg over de voorwaarden voor goed zelfbeheer, in
verband met de zelfbeheerplannen voor het Gaasperplasgebied. Op de achterliggende vraag
om de regie van de zelfbeheeractiviteiten in het Gaasperplasgebied te nemen zijn we niet
ingegaan. We hebben aangeboden dat bewoners contact met ons op kunnen nemen en dat we
de groep bewoners eenmalig willen voorlichten over mogelijkheden en valkuilen.

Aardsterren op
Klarenbeek
Foto: Luberta
Werkman
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Samenwerking gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost
De relatie met de gemeente Amsterdam, i.c. stadsdeel Zuidoost, bleef omgeven met
onduidelijkheid. Door de reorganisaties bij de gemeente Amsterdam bleef het lang onduidelijk
wie onze contactpersoon is voor beheerzaken met betrekking tot de terreinen. Een aantal
praktische punten zijn alsnog opgepakt door ambtenaren die hiervoor in het verleden
verantwoordelijk waren. Maar bij wie we nu terecht moeten is nog steeds niet duidelijk. Ook
voor wat betreft het vastleggen van afspraken over het zelfbeheer van de terreinen is geen
vooruitgang geboekt. Na wat kaatswerk tussen stadsdeel en centrale stad is het wachten op de
afdeling van de centrale stad, die voor alle zelfbeheeractiviteiten standaardcontracten aan het
opstellen is. We hebben derhalve de laatste 4 jaar geen vooruitgang geboekt.
In januari 2020 was een gesprek met wethouder Jakob Wedemeijer en gebiedsmanagers over
de situatie rond de toekomst van de Ruige Hof. Daarbij is actieve steun aangeboden om
contacten te leggen met andere bewonersgroepen en initiatieven in Zuidoost.
Het contact met Sam Franklin, coördinator bij stadsdeel Zuidoost voor alle zelfbeheer- en
groeninitiatieven, was beperkt maar positief. Mede door corona en door de onduidelijke situatie
van wie nu waarvoor verantwoordelijk is, of mag blijven, was de slagkracht beperkt. Sam heeft
als tussenpersoon gefungeerd voor het contact met de afdeling beheer en was betrokken bij
onze aanvragen in het kader van het budget Groen in de Buurt. Dit heeft geresulteerd in een
offerte, die grotendeels is goedgekeurd.
Verder is een aanbod gedaan om ons te ondersteunen in onze pogingen om financiering te
organiseren voor de nieuwbouw. Tot een concreet vervolg heeft dit helaas nog niet geleid.
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Leden en vrijwilligers
Vrijwilligers
Voor de vrijwilligers was 2020 niet alleen een jaar van afstand houden, maar ook van afscheid
nemen. Hopelijk niet langdurig en niet zwaar, maar afscheid van de vaste gewoonte om op
woensdag met z’n allen te werken en afscheid van alle-collega-vrijwilligers-wekelijks-zien. De
maandelijkse vrijdaggroep nam ook afscheid van hun maandelijkse werkdag en besloot een
tijdlang niet te werken. Er is een dinsdag-, woensdag- en donderdagterreinwerkgroep ontstaan
om te kunnen blijven doorwerken volgens coronaregels, die in de loop van het jaar steeds weer
wisselden. Met 2 buiten, met 3 buiten, met 4 pauzeren, met 2 pauzeren….We hebben ons er
dapper doorheen geslagen, zonder te stoppen met het onderhouden van de terreinen. Sterker
nog; er is eigenlijk harder gewerkt dan ooit!

Werken op afstand
Foto: Tinelot Wittermans
Ook

hebben we afscheid moeten nemen van vijf vrijwilligers, die om uiteenlopende redenen
gestopt zijn met hun vrijwilligerswerk. Maar gelukkig hebben we ook vijf nieuwe vrijwilligers
mogen verwelkomen en daarmee bestaat ons vrijwilligersbestand nog altijd uit maar liefst 55
mensen!
Helaas hebben we door de coronaregels dit jaar geen vrijwilligersuitje kunnen organiseren en
ook het feest op eigen erf dat we in de zomer hadden gepland kon niet doorgaan. Daarvoor in
de plaats hebben we nu een keer alle vrijwilligers met een lekker en leuk kerstpakket bedankt
voor hun tomeloze inzet en enthousiasme.
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Leden en contributie
Op 31 December 2020 hadden we 418 gewone leden en drie bedrijfsleden. Dat zijn 16 leden
meer dan in 2019. Er zijn 34 nieuwe leden bijgekomen. Het ledenaantal is daarmee licht
gegroeid waarschijnlijk door de grotere belangstelling voor de natuur onder invloed van de
corona. Er waren 18 opzeggingen. De belangrijkste reden om op te zeggen zijn verhuizingen
maar ook de financiën en overlijden spelen een rol.
De contributiebetalingen verliepen dit jaar een stuk beter dan vorig jaar. Er heeft nu minder dan
10% van de leden niet betaald, dus meer dan 90% van de leden heeft wel betaald. Ook dit jaar
zijn er weer giften en hogere contributies dan de minimale 15 euro op onze rekening gestort.
Hiervoor bedanken we deze gulle gevers hartelijk!

Echte koekoeksbloem en boterbloemen

Foto: Tinelot Wittermans
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Realisatie Werkplan Bestuur 2020

Op de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2020 is ingestemd met het bestuursvoorstel
om naast het werk ten behoeve van de nieuwbouwplannen, de volgende prioriteiten te stellen
voor het nieuwe jaar:
●
●
●
●

Aantrekken van meer bezoekers, met meer activiteiten voor meer groepen.
Beperkt beheren van nieuwe terreinen en daar nieuwe vrijwilligers(groepen) bij
betrekken.
Samenwerking in Zuidoost met andere groen-initiatieven en organisaties intensiveren.
Blijven doen wat we altijd doen: onder andere het beheren van de terreinen,
natuureducatie en het werven van vrijwilligers

Zoals eerder in dit jaarverslag al is beschreven, is door de corona weinig doorgegaan.
Activiteiten waren niet mogelijk, overleggen was lastiger en de onzekerheid over de
maatregelen en de duur ervan, heeft flink wat zaken enorm vertraagd.
De werkzaamheden in de Hoge Dijk hebben plaatsgevonden, maar zijn door eigen vrijwilligers
gedaan. Met andere organisaties in Zuidoost is overleg geweest over de Groenvisie van de
gemeente Amsterdam en over de acties en inspraak rondom de locaties voor nieuwe
windmolens. M
 et het volkstuinpark De Vijf Slagen is overleg geweest over de aanpak van de
bomensingel en het beleid van de gemeente met betrekking tot de volkstuinen. We zullen in
nauw overleg blijven met onze buren zodat, zowel voor ons bijzondere NNN-gebied als voor de
Vijf Slagen, goede oplossingen worden gezocht bij het openstellen van de volkstuinen.
Conclusie: hoewel niet alles doorgang kon vinden is de focus op bovenstaande doelen wel
steeds in zicht gebleven, en we kunnen deze doelen aanhouden voor het komende jaar.

Het nieuwe onderkomen
Op de ALV van 1 maart heeft het bestuur groen licht gekregen om op de ingeslagen weg voort
te gaan. Mochten er wezenlijke keuzes te maken zijn dan zouden de leden opnieuw
geïnformeerd en geraadpleegd worden. De ontwikkelingen zijn echter beperkt gebleven,
waardoor een extra ledenraadpleging niet nodig bleek. Zoals aangegeven op de ALV zou er
eerst een brochure gemaakt worden, waarin de Ruige Hof zich zou presenteren. De
totstandkoming van deze brochure heeft veel langer geduurd dan de bedoeling was, maar er is
wel heel veel zorg en aandacht aan besteed en de verwachting is dat de brochure in februari
gepresenteerd kan worden. Daarna zal pas gestart worden met de fondsenwerving. We hebben
tot juni 2024 om een gedegen plan in te dienen bij het Groengebied, maar dat willen we
natuurlijk veel eerder.
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De vergaderingen met de verschillende werkgroepjes konden geen doorgang vinden. Doordat
er weinig activiteit was en het wachten op de brochure zijn wel enkele leden afgehaakt. Hopelijk
kan men weer aanhaken in het nieuwe jaar. Het plan van eisen voor de nieuwbouw is verder
gespecificeerd en door een architect zijn aangepaste ontwerpen geleverd.

De donderdagploeg aan het hooien

Foto: Luberta Werkman
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Financieel verslag 2020
Begroting en realisatie
UITGAVEN

Begroting 2019

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Personeelskosten

€ 15.500

€ 14.522,11

€ 15.500

€ 14.729,20

Loonkosten

€ 11.000,00

€ 10.890,31

€ 11.500,00

€ 11.777,30

Loonbelastingen

€ 3.500,00

€ 3.414,00

€ 3.700,00

€ 2.843,00

Overige loonkosten en vergoedingen

€ 1.000,00

€ 217,80

€ 250,00

€ 108,90

Huisvestingkosten

€2.401,00

€ 2.927,93

€ 5.100,00

€ 4.510,29

Huur pand en terreinen

€ 1,00

€ 0,00

€ 2.400

€ 2.389,92

Onderhoud pand en klein inventaris

€ 400,00

€ 265,80

€ 300,00

€ 80,08

Voorschot Elektra 50,- p/m. Groengebied
Amstelland

€ 650,00

Gas/ Water/ Elektra

€ 750,00

€ 817,75

€ 750,00

€ 262,77

Belastingen

€ 400,00

€ 419,64

€ 400,00

€ 104,61

Verzekeringen

€ 600,00

€ 971,29

€ 1.000,00

€ 829,91

Kosten accommodatie

€ 0,00

€ 260,00

€ 0,00

€ 0,00

Diversen (kvk, lidm, bibl)

€ 250,00

€ 193,45

€ 250,00

€ 193,00

Kantoorkosten

€ 1310,00

€ 1482,89

€ 1.725,00

€ 1669,01

Administratiekosten

€ 250,00

€ 367,66

€ 400,00

€ 473,81

Telefoon / Internet

€ 700,00

€ 721,14

€ 750,00

€ 729,75

PC's en toebehoren

€ 60,00

€ 0,00

€ 100,00

€ 76,33

Huishoudelijke uitgaven

€ 200,00

€ 142,76

€ 175,00

€ 280,31

Diverse kantoorkosten

€ 100,00

€ 251,33

€ 300,00

€ 108,81
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UITGAVEN

Begroting 2019

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Kosten terreinbeheer en vrijwilligers

€ 7650,00

€ 2600,44

€ 2250

€ 1755,61

Gereedschappen en materialen

€ 600,00

€ 1503,86

€ 1000,00

€ 336,33

Reiskosten en vergoedingen

€ 300,00

€ 248,41

€ 350,00

€ 126,32

Uitbestedingen werkzaamheden

€ 600,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Diversen (oa kosten vrijwilligers)

€ 150,00

€ 160,04

€ 200,00

€ 191,39

Terreinkosten

€ 1.000,00

€ 688,13

€ 700,00

€ 1101,57

Kosten werkzaamheden Stadsdeel

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Publiciteitskosten

€ 900,00

€ 457,75

€ 2500,00

€ 589,09

PR en communicatie

€ 200,00

€ 0,00

€ 2000,00

€ 136,60

Druk- en verzendkosten N+H

€ 700,00

€ 457,74

€ 500,00

€ 452,49

Activiteiten kosten

€ 300,00

€ 590,17

€ 800,00

€ 527,08

Winkel inkopen

€ 0,00

€ 2,00

€ 50,00

€ 0,00

De Ruige Kids Club

€ 300,00

€ 0,00

€ 500

€ 0,00

Verenigingsactiviteiten algemeen

€ 0,00

€ 37,04

€ 0,00

€ 47,50

Vogelkijkhut

€ 0,00

€ 220,93

€ 500,00

€ 479,58

Kosten Riethoek

€ 0,00

€ 330,20

€ 0,00

€ 0,00

Kosten Evenementen

€ 400,00

€ 349,14

€ 1.000,00

€ 1.296,9

Evenementen DRH

€ 300,00

€ 314,04

€ 500,00

€ 796,25

Evenementen andere organisaties

€ 100,00

€ 36,10

€ 500,00

€ 500,65

Totaal uitgaven

€ 28.461,00

€ 22.930,43

€ 28.875,00

€ 25.077,18
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INKOMSTEN

Begroting 2019

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Opbrengsten

€ 27.525

€ 24.906,54

€ 29.860,00

€ 21.592,73

Contributies/ donaties

€ 10.000,00

€ 9223,87

€ 10.000,00

€ 9.906,70

Subsidies

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.500

Sponsors/fondsen en bedrijfsleden

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 0,00

Giften >150 euro

€ 3.000,00

€ 5067,02

€ 3.000,00

€ -312,22

Winkelverkopen

€ 1.000,00

€ 15,00

€ 150,00

Eigen winkelverkopen

€ 0, 00

€ 1126,3

€ 1.000,00

€ 648,90

€ 21,80

€ 50,00

€ 0,00

Vergoeding in natura van stadsdeel

De Ruige Kids club
Medegebruik Tuinhuis

€ 1.500,00

€ 1653,60

€ 1650,00

€ 785,00

Vogelkijkhut

€ 2.000,00

€ 7.295,00

€ 4000,00

€ 9.060,00

€ 70,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 10,00

€ 4,35

Diversen
Rentebaten

€ 25,00

€ 8,95

Subsidie Riethoek (eenmalig)

€ 0,00

€ 425,00

Opbrengst Evenementen

€ 800,00

€ 692,90

€ 750,00

€ 678,70

Evenementen DRH (lezing, excursie,
wandeling)

€ 300,00

€ 316,19

€ 300,00

€ 208,70

Evenementen andere org (NLdoet, Staples)

€ 500,00

€ 376,00

€ 450,00

€ 470,00

Totaal inkomsten

€ 28.325,00

€ 25.599,44

€ 30.610,00

€ 22.271,43

REALISATIE (daadwerkelijk winst/verlies)
BEGROTING (begroot winst/verlies)

€ 2.669,01
€ -136,00

€ -2805,75
€ 1.735,00
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Toelichting jaarrekening 2020
We leven in onzekere tijden. Het Covid-19 virus heeft ons behoorlijk in de greep. Veel
activiteiten konden geen doorgang vinden en daar hebben we dus ook geen inkomsten op
gehad.
De afrekening van een toegekend subsidie van de gemeente Amsterdam is nog niet verwerkt
in deze cijfers, waardoor we een negatief resultaat hebben. Met die afrekening, die onlangs
heeft plaatsgevonden, zou het resultaat positief zijn geweest.

Toelichting bij Inkomsten
Gelukkig trokken de ijsvogels zich niets aan van de pandemie en hebben we daar een goede
inkomstenbron aan gehad.
De subsidie in het overzicht is een gift van Stichting Betrokkenen Stedelijke Vernieuwing t.b.v.
het opknappen van de Medicinale Kruidentuin.
Het negatieve bedrag bij giften wordt veroorzaakt door een correctie op vorig jaar.

Toelichting bij Uitgaven
Er zijn dit jaar geen bijzondere, grote, uitgaven gedaan. We hebben de uitgaven keurig
afgestemd op de inkomsten. Dit jaar is voor het eerst een huurbedrag berekend door het
Groengebied Amstelland.

Bert Meester,
penningmeester de Ruige Hof
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Colofon
Samenstelling van het bestuur van de Ruige Hof
Walter Swaans (voorzitter)
Margriet Koomen (secretaris)
Bert Meester (penningmeester)
Jetske van den Bijtel (algemeen bestuur)
Annemarie Wijnmaalen (algemeen bestuur)
Bart Vreeken (steun aan het bestuur)
Coördinatie
Linda Theunissen

Bezoekadres
Natuurvereniging de Ruige Hof
Abcouderstraatweg 77, 1105 AA Amsterdam
Tel: 0294-285021
Mail: post@deruigehof.nl
Website: www.deruigehof.nl

Gebruik Tuinhuis
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met post@deruigehof.nl

Contributiebetaling 2020
Heeft u uw contributie voor 2020 betaald? Zo ja, heel hartelijk dank!
Zo nee – wilt u dat dan alsnog doen?
De Ruige Hof is een ANBI, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Als u vastlegt dat u voor
minstens 5 jaar een vast bedrag geeft, is de fiscale aftrek drempelloos en dus geheel aftrekbaar.
Zie www.belastingdienst.nl voor meer informatie.
Ons bankrekeningnummer is: NL34 INGB0002680973

