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Voorwoord
Het Avonturenbos ligt het Groesbeekse bos van Staatsbosbeheer. Het is in 2013
gerealiseerd om kinderen uit Groesbeek een natuurspeelplek aan te bieden, waar kinderen
zich uit kunnen leven in en met de natuur, zoals hutten bouwen, dammetjes bouwen met
water, zand en takken, springen over keien en stronken, spannende verhalen verzinnen in
de vertelkring etc. in 2019 zien we dat het Avonturenbos inmiddels een regionaal karakter
heeft gekregen met bezoekers uit de wijde omtrek, Duitsland inclusief. Mooie
ontwikkelingen, het geeft de aantrekkingskracht aan en is een mooi compliment voor de
tomeloze inzet van de vrijwilligers. Groei komt echter ook met uitdagingen, intensiever
gebruik behoeft meer onderhoud, maar ook een oplossing voor bijvoorbeeld naar
parkeergelegenheid.
In 2019 zijn er weer een paar bijzondere nieuwe speelplekken gerealiseerd en activiteiten
georganiseerd, in dit jaarverslag lichten we deze toe.

Algemene gegevens Stichting Avonturenbos Groesbeek
Naam: Stichting Avonturenbos Goesbeek
Fiscaal nr 8516.57.035
Emailadres: info@avonturenbos.nl
Doelstelling: het bieden van mogelijkheden tot recreatieve, educatieve, sportieve en
andere activiteiten aan kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar uit
Groesbeek.
De stichting tracht haar doel te bereiken door onder mee.
a. het daarvoor bestemde bosgebied te beheren en onderhouden
b. het onderhouden van contacten met instellingen en organisaties die voor de
activiteiten van belang (kunnen) zijn
c. het aangaan van een gebruiksovereenkomst met Staatsbosbeheer voor het
onderhoud en beheer van het Avonturenbos
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
De Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.
Het beleid van de stichting is erop gericht dat kinderen op een sportieve, speelse,
uitdagende en veilige manier kennis te laten maken met de natuur in het bos. Daartoe
zijn in een gebied van ca 2 ha groot, dat eigendom is van staatsbosbeheer zgn
“speelaanleidingen” gebouwd van hout. Deze speelaanleidingen worden door
vrijwilligers regelmatig gecontroleerd op veiligheid van de constructie en eenmaal per
jaar gekeurd door een onafhankelijke instantie.
Er is ook een natuurleerpad aangelegd en zijn er mogelijkheden om met de vrijwillige
boswachter natuurkennis op te doen.

1. Verslag van het bestuur
Het bestuur van de stichting Avonturenbos kwam in 2019 viermaal bijeen. De Stichting zorgt
voor het beheer van het speelbos en heeft hiervoor een beheerovereenkomst met
Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer zorgt voor de VTA inspecties en draagt ook bij in de
kosten, o.a. voor de vrijwilligers. De stichting draagt er zorg voor dat een gecertificeerd
bureau de toestellen jaarlijks inspecteert. Ook in 2019 heeft de inspectie plaatsgevonden, er
mag weer een jaar gespeeld worden!
Het blijft lastig een inschatting te maken van de aantallen bezoekers, aangezien het bos vrij
toegankelijk is. Met een inschatting van 10.000 bezoekers denken we dat we aan de
voorzichtige kant zitten.
1.1 Activiteiten, ontwikkeling & onderhoud
Kabouterpad
Eind 2018 is een start gemaakt met het aanleggen van het kabouterpad. In 2019 is het pad
uitgebreid. In een deel van het Avonturenbos zijn kabouterhuisje aan bomen gerealiseerd,
in het bijzonder voor de jongste avonturiers. De kabouters zijn met veel enthousiasme
ontvangen door jong en oude bezoekers.

Omroep Berg en Dal besteedde aandacht aan de huisje, zie: Er zijn toch kabouters! (link)
Kronkelpad
Het kronkelpad is regelmatig onderhouden, voornamelijk door het braam en bladvrij te
houden. Er is een start gemaakt om het pad een meer educatief karakter te geven. Hiervoor
zijn natuurlijke, houten naamborden bij de diverse soorten planten en bomen geplaatst.

Buitenklaslokaal
Bij de Rabobank / Stichting Zabawas en het Prins Bernardfonds is succesvol subsidie
aangevraagd om een buitenklaslokaal te realiseren. Onze vaste houtkunstenaar Ronald van
Vrij in Hout heeft het lokaal gerealiseerd. We hopen hiermee scholen te stimuleren om
lessen in het bos aan te bieden. Ook voor het ontvangen van groepen en voor dagrecreanten zal het buitenlokaal hopelijk een mooie aanvulling zijn.

Onderhoud
- Wekelijks is er onder leiding van vrijwillig avonturenboswachter Henk Klaassen
onderhoud gepleegd door vrijwilligers, zowel op de woensdagmiddag als 1 avond in
de week.
- Henk Klaassen heeft ook met zeer grote regelmaat aanvullend en groot onderhoud
verzorgd.
- De diverse zitbanken in het Avonturenbos zijn geschuurd en met milieuvriendelijke
perkoleum behandeld.
- Het identificeren en verwijderen van nesten van Eikenprocessierupsen. Helaas
ondervond ook het Avonturenbos veel overlast van deze rupsen. Grote, hoge nesten
zijn door Staatsbosbeheer verwijderd, kleinere nesten zijn door de vrijwilligers
verwijderd. Echter met de media-aandacht en waarschuwingsborden, hebben de
rupsen voor een tijdelijke verminderd bezoek geleid. Preventief is er een
vleermuizenkast opgehangen en extra vogelhuisjes.
Ook zijn de toestellen geïnspecteerd en weer voor een jaar goedgekeurd.
Overige
- Er is een insectenhotel gerealiseerd bij de ingang van het Avonturenbos.
- Er zijn twee afvalbakken door de gemeente Berg en Dal geplaatst bij de 2
hoofdingangen met het doel om zwerfafval in het Avonturenbos te verminderen.

-

-

-

-

Deze werden en worden door de vrijwilligers geleegd en hebben afvaloverlast
teruggebracht.
Ook het toilet in het Avonturenbos is regelmatig door de vrijwilligers
schoongemaakt.
Om de overlast van hondenpoep te verminderen zijn er bordjes
langs de paden geplaatst met verzoek aan hondenbezitters om
geen hondenpoep in het Avonturenbos achter te laten.
Bij diverse ingangen zijn stopborden geplaatst om mountainbikers
uit het Avonturenbos te weren om ongelukken te voorkomen en
schade aan paden te beperken.
Alles scholen in Groesbeek zijn voorzien van natuurlijke
materialen (dennenappels e.d.) om kerstversieringen te maken
met klassen in de onderbouw.
Van het Vrijheidsmuseum ontvingen we een donatie van
meubilair voor in de klusschuur van het Avonturenbos.

NLDoet
Op 15 maart heeft het Avonturenbos meegedaan aan NL Doet van het Oranjefonds. 30
leerlingen van basisschool Titus Brandsma uit Berg en Dal en hun docenten hebben
geholpen met diverse onderhoudswerkzaamheden, zoals het vullen van de springbak met
zand, het opvullen van de speeltoestellen met houtsnippers, het afbreken van hutten en
ander klein onderhoud. Uiteraard was er ook de gelegenheid om zelf te spelen.
Bezoek AZC Nijmegen
In samenwerking met Stichting War Child (TeamUp programma) is er in oktober een
natuurbelevenis bezoek georganiseerd voor 40 kinderen en ouders van asielzoekerscentrum
Nijmegen. Met de bus werden de bewoners gebracht. Het bezoek was een groot succes,
met volop verbazing over de mooie natuur en speelgelegenheden.
Natuurbus Partou
De jaarlijkse bezoeken van Natuurbus van Partou konden in de zomer helaas niet doorgaan
ivm overlast van de eikenprocessierups. In de herfst hebben er wel twee bezoeken kunnen
doorgaan met in totaal 47 kinderen en 4 begeleiders.
Bosdag SBB
Op 20 oktober hebben enkele vrijwilligers van het Avonturenbos de bosdag van
Staatsbosbeheer op de aangrenzende natuurcamping ondersteund. Zij hebben de activiteit
nestkasten maken georganiseerd.
Schoolbezoeken
Diverse scholen uit Groesbeek hebben bezoeken gemaakt tijdens schooltijd aan het
Avonturenbos. De jaarlijkse detective dagen van basisschool de Sieppe maakte hier ook
weer deel van uit. Ook scholen uit elders in het land hebben een spontaan bezoek gebracht.
Zo waren we blij verrast met een bezoek van een vmbo uit Bleijswijk met 130 kinderen en
15 begeleiders aan de start van schooljaar 2019 - 2020.
Ook zagen we zeer regelmatig diverse BSO’s na schooltijd in het Avonturenbos.

De regelmatige activiteiten (kinderfeestjes) aangeboden door extern bureau Outdoor Fit zijn
in 2019 gestopt. Het jaarlijks bezoek van Stichting Tante Lenie is helaas ook gestopt.
2. Toekomst
Voornaamste doel blijft dat kinderen in het Avonturenbos nieuwe belevenissen en
ervaringen kunnen opdoen, kunnen ravotten, hutten kunnen bouwen, kunnen klimmen en
gewoon lekker kind kunnen zijn. Het doel is niet om een speeltuin te worden, maar juist de
eigen verkenning te stimuleren.
Ook in 2020 zal het beheer van het speelbos prioriteit blijven krijgen. Met de toenemende
interesse in en bezoek aan het avonturenbos is er intensiever gebruik van de toestellen,
waardoor onderhoud essentieel is.
Er is de wens om naast dag-bezoekers, per seizoen een georganiseerde activiteit te
organiseren. Hier is echter wel extra capaciteit voor nodig. Met scholen en kinderclubs
zullen we verkenningen plaatsvinden.
Er is de wens om een avontuurlijke speelwip te realiseren. In 2019 zijn hier reeds schetsen
voor gemaakt, met intentie deze in 2020 te realiseren.
Voldoende capaciteit onder de vrijwilligers en extra support voor de Avonturenboswachter
blijven een punt van aandacht.
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
In 2019 zijn er veranderingen geweest in de samenstelling van het bestuur. Het
penningmeesterschap is door Bart Konings overgedragen, met dank, aan Twan van Balkom.
Frank Velthuizen heeft het voorzitterschap van Jan Kersten overgenomen. Jan Kersten is
aangebleven als lid.
Voorzitter: Jan Kersten – Frank Velthuizen
Secretaris: Henny Brinkhof
Penningmeester: Bart Konings – Twan van Balkom
Bestuurslid: Henk Klaassen
Het bestuur kwam viermaal bijeen in 2019.
3.2 Werknemers
Het Avonturenbos heeft geen mensen in dienst. Het draait volledig op

vrijwilligers. In 2019 waren er 7 vrijwilligers actief. 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 opnemen:
info@avonturenbos.nl.

4 Financieel verslag

Stichting Avonturenbos Groesbeek
2019
Inkomsten
Staatsbosbeheer
Jan Linders
Buurt en clubhuis subsidie
RABO donatie
Oranjefonds
Eigen fondswerving/donaties
Outdoor Fit
Jantje Beton

€

3,000.00

€
€
€
€

1,470.00
400.00
50.00
405.00

Totaal Inkomsten

€

5,325.00

Interpolis
Inspectie
Bankkosten
Diversen
Huisje/tafel maken + rondhout
Wervingskosten donaties
Groesbeek + Jantje Beton
v Kesteren
Vrij in 't Hout/Ronald Vrijenhoef
Berg en Dal
Website hosting
Schoonmaak kosten
Handelsonderneming Coenen - materialen
Kosman Tuinmachines
Verfmaterialen Hagemans
Onderhoudsmateriaal Boerenbond
Subsidie werving W&B
Boodschappen vrijwilligers
Klein materiaal
Kerkhof Installatiebedrijf

€
€
€

86.04
395.00
119.36

€

121.00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

41.08
60.00
41.83
254.15
103.84
19.99
587.15
221.93
56.87

Totaal Uitgaven

€

2,108.24

Toevoeging/Ontrekking Reserve

€

3,216.76

€
€

15,004.58
18,211.35

Reserves
Totaal passiva

€
€

18,211.35
18,211.35

Nog te betalen/voorzieningen in 2019

€

Uitgaven

Activa
Liquide middelen 1 januari 2019
Liquide middelen 31 december 2019
Totaal Activa

Passiva

-

Toelichting:
Voor de aanleg van het buitenleslokaal is er externe ondersteuning toegezegd van de
Rabobank, Stichting Zabawas en het Prins Bernard fonds. De laatste twee worden uitbetaald
in 2020 na rapportage, de realisatie van het lokaal heeft reeds plaatsgevonden.
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. Dit gebeurt echter niet. Als er vervanging nodig is, zullen nieuwe subsidies
worden aangevraagd.
De reserves zijn bedoeld om ‘het interieur’ op peil te houden en zo nu en dan, evt. met
aanvullende externe subsidies een element te vervangen of toe te voegen.

