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Voorwoord
Het Avonturenbos in Groesbeek is inmiddels een begrip in de regio. Geopend in
2013 in eerste instantie voor de Groesbeekse jeugd en bewoners. Nu vier jaar
later heeft het speelbos een regiofunctie. Kinderopvang, scholen, opleidingen en
tal van dagrecreanten weten de weg gemakkelijk te vinden naar de Stekkenberg.
Met vrijwilligers wordt het speelbos beheerd en worden activiteiten
georganiseerd en/of ondersteund.
In 2016 is er een overdekt infopunt bijgebouwd en een extra picknicktafel voor
kleine kinderen. Voor een nieuw ‘bostoilet’ is de basis gelegd. De
vergunningprocedure is in werking gezet. We hopen dat dit als basisvoorziening
in 2017 onderdeel wordt van het terrein. Het aantal bezoekers en scholen en
groepen die het Avonturenbos opzoeken bewijst dat er een grote behoefte is aan
natuurlijke, gratis toegankelijke plekken waar kinderen ongestoord hun eigen
spel kunnen spelen in een natuurlijke omgeving. In deze tijd waarin kinderen
steeds minder buiten komen en in contact komen met de natuur is dat bepaald
geen luxe

1.

Verslag van het bestuur

De stichting Avonturenbos heeft een beheerovereenkomst afgesloten met
Staatsbosbeheer. Daarin zijn de verantwoordelijkheden vastgelegd. De Stichting
zorgt voor het beheer van het speelbos. Staatsbosbeheer zorgt voor de VTAinspecties en draagt ook bij in de kosten, o.a. voor de vrijwilligers

1.2

Activiteiten
activiteiten met groepen
datum
Instelling/ school- actieviteit
aantal
1
06-Jan Helicon/ op de Heuvel
2
16-Mrt zaklamp tocht de Sieppe
3
13-Apr Nldoet op de Heuvel
4
05-Mei Leo Kannehuis
5
20-Mei maatsch. Stage Maaswaal college
6
21-Mei maatsch. Stage Maaswaal college
7
08-Jun Titus Brandsma school
8
16-Jun natuurdetectiedagen de Sieppe
9
juli KION BSO
10
25-Jul natuurbus SBB
11
04-Aug tante Lenie
12
11-Aug tante Lenie
13
18-Aug tante Lenie
14
30-Aug natuurbus SBB
15
01-Sep natuurbus SBB
16
27-Sep Canadas school Boxmeer
17
30-Sep school Lent
18
03-Nov HAN Wilfried Deelen
19
04-Nov op de Heuvel/ Herfst
20
08-Nov op de Heuvel/ Herfst
21 hele jaar beweegactiviteiten met Outdoor Fit
totaal

knd.
100
30
30
25
25
25
140
25
60
30
25
25
25
30
60
90
45
25
30
30
737
1612

Naast bovenstaand bezoek van groepen in organisatieverband zijn er ook steeds
meer scholen die, zonder aankondiging of met een eigen programma, gebruik
maken van het Avonturenbos. Verder natuurlijk een toenemend aantal
dagrecreanten. De aantallen zijn niet geteld. Een gemiddelde zondag zijn er met
redelijk weer, zo’n 100 bezoekers. We schatten het totaalaantal gebruikers op
minimaal 8.000 in 2016
Markante momenten;
(meer beelden zijn te zien op https://www.facebook.com/avonturenbos/)

Laatste deel vrijwilligersactie van Jan Linders (€ 1.259,58)

April; nieuwe kleding voor vrijwilligers

Juli: nieuwe overdekte informatieplek. Tevens ook een nieuwe picknickbank
Oktober; jaarlijkse externe inspectie van de toestellen door Kinderspel

2.

Toekomst

Het beheer van het speelbos heeft prioriteit. Zorgen dat alles netjes, veilig en
schoon blijft.

2.2

Activiteiten

We hebben niet de capaciteit momenteel om veel activiteiten te ontplooien.
Het is te verwachten dat het aantal bezoekers zal toenemen vanwege grotere
bekendheid (mond op mondreclame).
De activiteiten zijn erop gericht het beheer op orde houden. Dagelijks lopen
vrijwilligers een rond door het bos voor een visuele inspectie op zwerfvuil en
onveilige situaties als tijdelijke bouwwerken en loshangende takken. Van de
constateringen en de acties wordt een logboek bijgehouden. Verder verlenen we
ondersteuning aan activiteiten en initiatieven van anderen. Bijvoorbeeld een
tante Lenie die met haar ‘zieke kinderen’ gebruik maakt van het Avonturenbos.
In 2017 willen we een bostoilet realiseren. Voor de verdere toekomst hebben we
het plan om een educatief pad aan te leggen en om een constructie te maken
waarbij we een deel van de picknickplek kunnen overdekken met een tent.

3.

Organisatie

De stichting Avonturenbos is door belastingdienst erkend als een ‘algemeen nu
beogende instelling’. Ze heeft daardoor een zogenaamde ANBI-status. Dat
betekent dat giften van bedrijven en particulieren fiscaal aftrekbaar zijn.
Gegevens:
Banknummer: NL94 RABO 0114 3199 44
KvK: 55327435
Adres: Binnenveld 31, 6562 ZW, Groesbeek

3.1

Bestuur

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:

3.2

Jan Kersten
Henny Brinkhof
Bart Konings
Henk Klaassen

Werknemers

Het Avonturenbos heeft geen mensen in dienst. Het draait volledig op
vrijwilligers. Centraal daarin staat avonturenboswachter Henk Klaassen.
Hij is het aanspreekpunt voor bezoekers, en voor iedereen die bij het
Avonturenbos is betrokken. Henk stuurt ook de vrijwilligers aan die ervoor
zorgen dat het speelbos in orde blijft. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom! Ook voor
educatieve activiteiten bijv. met schoolklassen kunt u contact met Henk Klaassen
opnemen. info@avonturenbos.nl.

Toelichting;
Voor de aanleg van een bostoilet, een picknicktafel en een overdekt infopunt
hebben we externe ondersteuning gekregen in 2016.
Het college van B&W Berg en Dal heeft € 3.500,- beschikbaar gesteld.
RABO Coöperatiefonds € 2.235,-.
Stichting Steunfonds € 1.000,En de raad van gemeente Berg en Dal € 2.000,- uit het potje ‘wijkinitiatieven’
In 2015 en 2016 hebben we met de Jan Lindersactie ook nog € 3.624,opgehaald. Daarvan hebben we oa ook de kleding voor onze vrijwilligers kunnen
bekostigen

Het toiletje wordt in 2017 gerealiseerd en gefinancierd uit de reserves die we
met de hierboven genoemde fondsen en acties hebben opgebouwd.
De bouw van de toestellen heeft in 2013 circa € 75.000,- gekost. Gemiddeld
genomen gaan ze 12 jaar mee en zouden we ruim € 6.000 per jaar moeten
afschrijven. De reserves zijn bedoeld om ‘het interieur’ op peil te houden en zo
nu en dan met externe subsidies een element te vervangen of toe te voegen.

