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1. Verslag organisatie
1.1 Bestuur
Het bestuur heeft 10 maal vergaderd. De vergaderingen van mei en juni zijn niet doorgegaan
en in augustus is extra vergaderd. Naast de bestuursleden komen er bijna altijd ook andere
leden langs voor een gezellige vergadering in De Plataan.
Er zijn in 2018 twee ledenvergaderingen geweest één reguliere voor onder meer het jaarplan
2018 om goedkeuring te verkrijgen over een Overeenkomst boomgaard Chilipad.
Het begrip Natuurpunt begint in het Westland door te dringen.
Ook in KNNV Nieuws en de persberichten is het begrip Natuurpunt gehanteerd.
Afgelopen jaar heeft het bestuur 15 projecten en vijf cursussen goedgekeurd en een stuk of
tien afgesloten, enkele projecten waren van leden die een project wilden starten. Ook heeft
het Organisatiehandboek de nodige aandacht gekregen o.a. Algemene verordening
gegevensbescherming.
We krijgen steeds meer vragen dit kan uitmonden in een beantwoording per email tot en met
een project. Deze komen van leden. Het bestuur is daar erg blij mee, want het geeft de
ambitie van leden aan.
Wij houden van vragen, want dan mogen wij antwoord geven.
Het bestuur bestaat uit
Het rooster van aftreden is als volgt (tussen haakjes jaar van aantreden):
2024 Geert van Poelgeest (1985), voorzitter
2022 Huub van ’t Hart (2007)
2023 Cor Nonhof (2013)
2024 Kees van der Kraan (2019)
Foto-archief – Geert van Poelgeest
Er zijn flink wat foto’s binnen gekomen, de meeste foto’s worden in KNNV Nieuws
gepubliceerd.
Publicaties – Geert van Poelgeest
Jaarverslag 2017 en jaarplan 2019
Veldbericht 131 - 134
KNNV Nieuws 569 - 612
Delfland en de overstromingen van 1134 en 1163 versie 2
Tiny forest; levert het wat op?
Strijp Reijnerwatering 2018
Vissen in de poldersloten
Poelzone 2018
Onkruid in kassen Westland
Beheer Boomgaard Chilipad
Delft, start aanleg zuidelijk deel Van Leeuwenhoekpark
KNNV lijst Natuurlijk inclusief bouwen, versie november 2018
Advisering versterking biodiversiteit sportparken gemeente Rijswijk
ARBO – Kimm Timmermans
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Geen actie ondernomen
Media en PR – Geert van Poelgeest
Wij gebruiken onze website, facebook en twitter als direct media kanalen en is een
voorzichtige start met instragram gemaakt.
Zie www.knnv.nl/afdelingDelfland
twitter: KNNVafdDelfland
facebook: KNNV-afdeling-Delfland
https://www.instagram.com/knnvafdelingdelfland/
Er zijn 57 persberichten verstuurd.
Eigendommen
De afdeling koopt regelmatig materialen. In de bijlage zijn deze opgenomen
Gezelligheid
Er zijn twee vaste activiteiten: de Nieuwjaarbijeenkomst en de eerste woensdag van de
maand het Natuurcafé in het Melarium.
Stagiaires – Tanja Verbeeten en Geert van Poelgeest
Twee groepen van vier stagiares van het CLD Technasium hebben de opdracht gekregen
Herstel paddenpopulaties Kerkpolderweg en Middelweg in Delft en voor Duurzame en
ecologische tuinen. De laatste wordt in 2019 afgerond.
Thijs Ottenhof van de opleiding Toegepaste Biologie te Aeres (CAH) heeft een stage
Muizenmonitoringsonderzoek rond het Melarium uitgevoerd.
Delftse Uitdaging – Geert van Poelgeest
Niet aan deelgenomen
KNNV, gewest Zuid-Holland – Geert van Poelgeest
Er is een bijeenkomst geweest over natuurbescherming.
Financiën
Verlies en winst
NAAM REKENING
Contributie
Contributie Afdracht
Sponsor/Donatie
Rente
Organisatiekosten
Veldbericht
Gezelligheid
Reservering Lustrum
Reservering Investering
Op- en afwaarderingen
Onvoorziene Kosten
Public Relations

DEBET

KREDIT
8482

5909
2070
83
1424
162
626
500
250
388
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Kraam
Natuurstudie
Natuureducatie
Natuurbescherming
Melarium
Winkel
Tentoonstellingen
Resultaat Projecten en Cursussen
Toekenning Projecten en Cursussen
Resultaat:
Totalen:

88
945
435
717
215
3
325
15232
3882
12214
26996

(Winst)
26996

Toelichting inkomsten
De post Sponsor/Donatie is geflatteerd. Er was een ad hoc opdracht voor een
organisatieadvies aan de Coöperatie Schiezone en dat leverde € 1500 op. Als echte sponsor
treedt met name hotel De Plataan op.
We zijn verder heel succesvol geweest met de projecten en cursussen.
Toelichting uitgaven
We hebben twee jaar veel geïnvesteerd in het Melarium en dat is nu voorbij. Er blijven alleen
nog wat kleine kostenposten over. Veldbericht is volgens de verwachtingen sterk in de
kosten verlaagd. De onverwacht grote afwaardering komt van de kraaminventaris.
Balans
NAAM REKENING
Triodos Rekening courant
ASN Spaarrekening
Debiteuren
Voorschotten
Te ontvangen rente
Overige Bezittingen
Kraaminventaris
Winkelinventaris
Afschrijving Overige Bezittingen
Investeringfonds
Lustrumfonds
Crediteuren
Eigen Vermogen Organisatie
Toegezegde Opdr en Subs
Projecten
Cursussen
Fonds Projecten en Cursussen
Resultaat Vereniging
Totaal

DEBET
KREDIT
1.929
51.723
8.508
83
16
1.781
908
353
126
1.500
11.622
6.000
22.454

71.410
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Toelichting balans
Het eigen vermogen van de organisatie voldoet nog aan de eis dat het minimaal de helft van
de omzet moet zijn. De trend is overigens nog steeds dalend.
Op- en afwaarderingen
OMSCHRIJVING
Afschr. Jaar 2018 EG- en pH-meter
Afschr. Jaar 2018 Muizenvallen
Opwaardering winkelinventaris
Afwaarderen kraaminventaris
Eindsaldo:

DEBET
KREDIT
89
333
34
592
980

Resultaat vereniging (balans) en organisatie en projecten (VW)
RESULTAAT
REALISATIE
BEGROTING
Organisatie
271
- 1.785
Projecten en cursussen
11.351
- 4.400
Vereniging
11.622
Kascommissie
Kees van der Kraan en Jos van Koppen hebben de kas gecontroleerd en in goede orde
bevonden.
Ledenadministratie – Els Huijvenaar
Het ledenaantal
2016 307
2017 267
2018 301
De fluctuaties zijn ontstaan door mensen die deelnemen aan b.v. een cursus, die voor één
jaar lid zijn.
Vertegenwoordigende vergadering (VV) 2018 en Beleidsraad (BR) – Geert van
Poelgeest
Er zijn twee VV’s geweest. Op de eerste is het jaarplan 2019 besproken en goedgekeurd.
Op 14 april is Geert van Poelgeest tot Lid van Verdienste benoemd.
Op de tweede zijn een aantal wijzigingen in de landelijke statuten voorgesteld, doordat het
quorum niet gehaald is komt dit punt in een extra VV aan de orde.
1.2. Verslag natuurhistorische zaken
1.2.1 Natuurstudie
Natuurwaarnemingen – Geert van Poelgeest en Cor Nonhof
Voor Floron zijn 9 kilometerhokken geïnventariseerd waaronder drie voor het project 30 jaar
na de eerste inventarisatie.
Op https://knnvdelfland.waarneming.nl staan nu 158.835 waarnemingen met 3.503 soorten.
In 2018 zijn 2.214 soorten in 21.335 waarnemingen geplaatst met 375.147 exemplaren
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Volgens plan
- 9 kilometerhokken zijn gestreept
- Vlindermonitor: de jaarlijkse monitoring lepidoptera van Abtswoudse bos en Woudtse
bosjes gecontinueerd. Inventarisatie lepidoptera Kandelaarhoek.
- Studiegroep 1134 heeft een twee nieuwe versies van hun twee rapporten gepubliceerd
- De studiegroep Mossen heeft 10 werkavonden gehouden
- De studiegroep Heukels’ heeft haar studie uitgevoerd
- Frank Herfs heeft het stokje van Marijke Heijne bij de Studiegroep Vissen overgenomen,
zie Veldbericht Winter 2019 voor een verslag
Ten onrechte niet op de planning opgenomen: inventarisatie Poelzone voor de gemeente
Westland en onderzoek naar de kwaliteit van de Strijp en Reijnerwatering. Beide zijn
uitgevoerd.
Niet gerealiseerd
Alle plannen zijn gerealiseerd.
Extra gerealiseerd
- Er is begonnen met een atlas van de grassen rondom Delft. Kees van der Kraan heeft de
aquarellen gemaakt, Raymond van der Ham de teksten en Cor Nonhof de
verspreidingskaarten. Nu moet het nog gepubliceerd worden.
- Onze gedachten over het initiatief voor Tiny Forests van IVN zijn op papier gezet.
- Onderzoek naar de herkomst van onkruid in een kas in het Westland.
Zie ook de downloads natuurstudie op onze website.
RAVON en Zoogdierenvereniging – Geert van Poelgeest en Marijke Heijne
1.2.2 Natuureducatie
Volgens plan
Werkgroep Natuureducatie - Marijke Heijne
De cursus Teleflora voor starters was een groot succes. Er deden 95 mensen mee.
De volgende Soorten van de maand werden gevraagd: kleine watersalamander, kievit,
aardhommel, pimpelmees, oorworm, snorzweefvlieg (2 maanden), egel, bollen, klimop en
een fotowedstrijd.
Het Melarium – Marijke Heijne en Geert van Poelgeest
Er zijn 64 activiteiten in het Melarium georganiseerd, er is daarbij een prima samenwerking
met de imkervereniging Delft.
Een cursus Tekenen naar de natuur is goed verlopen.
We hebben de minicursus Tuinvogels gegeven, deze was door de landelijke KNNV
ontwikkeld.
Er zijn diverse minicursussen georganiseerd. (bijen, zweefvliegen, bloemen en bestuivers,
wantsen)
Op 7 oktober is aan de Dag van de Veldbiologie deelgenomen.
In oktober was de Actie plant Bloembollen voor bijen.
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Om de bijen een plezier te doen zijn 1600 boompjes in een bijenbos rond het Melarium
geplant.
Excursies
Er zijn diverse excursies in het Westland gehouden en naar Voorne.
Extra gerealiseerd
Op verzoek van de gemeente Delft is er een project Kroos scheppen gestart.
In samenwerking met de gemeente Westland nemen we deel aan de Operatie Steenbreek,
hier voor zijn kraamdagen tegelinleveracties en een regenton actie georganiseerd.
Tentoonstellingen – Frenk van der Vliet
Er is één tentoonstelling uitgeleend.
Bibliotheek – Huub van ‘t Hart
De beheerders gebruiken de boeken, een enkel boek (Wetenschappelijke Mededelingen) is
uitgeleend.
Leesmap – Joke van der Vliet
Een kleine 10 mensen lezen deze map, de map bevat tijdschriften als
De Levende Natuur, Zoogdieren, Duin, Amoeba, Vogels, Zuid-Hollands Landschap, Vlinders,
Natuurbehoud, Gierzwaluwen, Het Vogeljaar, Gorteria, Floron Nieuws. Diverse lezers
voegen ook een eigen blad toe.
Winkel – Geert van Poelgeest
In elk nummer van KNNV Nieuws wordt een boek van de KNNV Uitgeverij opgenomen,
regelmatig bestellen leden een boek.
Lezingen met IVN en Vogelwacht – Geert van Poelgeest
De gebruikelijke zes lezingen zijn georganiseerd: Bescherm de natuur in je eigen omgeving,
de stormvloed van 1134, de Lepelaar, de schaapherder vertelt, de Zevenhuizerplas, de
merel of andere vogel van dichtbij.
1.2.3 Natuurbescherming
Hieronder een beperkte greep uit de activiteiten van onze afdeling voor het behoud van de
natuur.
Padden overzetten
De campagne duurde van 10 maart tot en met 14 april. Het was een bijzonder jaar, er zijn
nog nooit zo veel padden overgezet en op diverse plekken zijn beschermingsmaatregelen
uitgevoerd of worden uitgevoerd. Er zijn op 15 plekken padden, kikkers en kleine
watersalamanders overgezet in de volgende plaatsen: Bergschenhoek, Delfgauw, Delft,
Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en
Vlaardingen. Er zijn 14.992 amfibieën overgezet.
Natuurbeheer Westland
Er zijn acht knotochtenden gehouden in De Lier, Naaldwijk en ’s Gravenzande door
gemiddeld 12 knotters. Op verzoek van de gemeente Westland hebben we in Ter Heijde
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twee knipdagen georganiseerd om de het aantal bastaardsatijnvlinder in de duinen weg te
knippen, deze gaven in juni heel veel overlast voor de badgasten.
Natuurbeheer Delft/Midden-Delfland
Tussen 1 november en 15 maart zijn er om en om 12 officiële knotochtenden en 12
knotochtenden voor de diehards georganiseerd met gemiddeld 12 mensen (totaal 288). De
Werkgroep Midden-Delfland heeft 11 ochtenden gewerkt met gemiddeld 10 man (totaal 110).
In het voorjaar- zomer- en herfstseizoen zijn er elke zaterdagochtend gemiddeld 5 mensen
actie in het beheer en onderhoud van de twee schaapskuddes, de 8 boomgaarden en
moestuinen (totaal 120). Op jaarbasis gaat het om circa 520 werkochtenden.
Kap van het Kraaiennest
We hebben aan de actie deelgenomen om de bomen van het Kraaiennest niet in het
broedseizoen te kappen, dat is gelukt, ook hebben we de advies gegeven over keuze van de
te kappen bomen.
Kieswijzer 2018 Westland
Er is een kieswijzer 2018 voor groen en natuur in het Westland verschenen, dit in
samenwerking met Groei en Bloei Westland en de Werkgroep bescherm de Westlandse
Kust (WBWK)
Honderd Tanthofbewoners spreken zich uit over groen en onderhoud in hun wijk
Georganiseerd door de gemeente met assistentie van de Bewonersvereniging BHTD was er
een grote opkomst in het wijkcentrum over het groen en onderhoud van Tanthof. Er komt iets
meer geld beschikbaar en de gemeente wilde de voorkeuren van
de inwoners weten. Tanthof is de eerste wijk met de
inspraakaanpak. Eerder was een enquête ingevuld door een
onverwacht groot aantal van 599 bewoners.
Actie Roerdomp helofytenfilter Kandelaarweg Overschie
Overleg met Staatsbosbeheer (SBB) over de gestarte aanleg van
een ruiterpad dwars door het helofytenfilter aan de Kandelaarweg.
Aanwezig waren Karel Hoogteylling (vogelaar), Hans ’t Hoen
(natuurfotograaf en omwonenden) en Huub van ’t Hart (namens de
KNNV afdelingen Rotterdam en Delfland). De KNNV Delfland
onderhoudt voor SBB hier in de Kandelaarhoek de boomgaard de
Kandelaar en in de Woudhoek langs de Groeneweg de
Eendenkooi en twee boomgaarden en in de Poldervaart een
geriefhoutbosje. Namens de SBB waren Ruud Kroese (teamleider
Hof van Delfland) boswachter), Marion Scherphuis (boswachter &
contactpersoon) en Rene Vliem (boswachter). Het was een stevig
gesprek maar wel met resultaten en afspraken. Onze wens was
tweeledig in de volgorde: de (voorgenomen) aanleg te stoppen, te
herstellen en een alternatief bedenken. SBB is bereid een redelijk
alternatief te overwegen, te onderzoeken en af te stemmen met
ons en de ruiterclub.

Roerdomp in 2010
helofytenfilter
Kandelaarweg foto:
Hans 't Hoen

Adviescommissie Arboretum-Heempark / Hertenkamp – Frans Coppens
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Frans heeft deelgenomen aan de vergaderingen en is tevreden over de kwaliteit van het
park.
Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp – Harry Hendriks
Harry heeft actief deelgenomen aan de vergaderingen. Zie vorm de uitgebrachte adviezen
en verslagen https://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/wat-doet-het-milieuplatform.htm
Platform Delftse Hout/Buytenhouttafel – Huub van ’t Hart, plv. Harry Hendriks
De werkzaamheden van dit platform zijn in de praktijk eigenlijk overgenomen door de
Buytenhouttafel. Huub van ’t Hart heeft deelgenomen aan de vergaderingen en de nadruk
gelegd op de vergroting van de biodiversiteit.
Gebruikersgroep Bieslandse Bos en Balij van Staatsbosbeheer – Harry Hendriks, plv.
Huub van ‘t Hart
Harry Hendriks heeft deelgenomen aan de vergaderingen. De financiering van het beheer en
onderhoud is sinds de Bleeker-bezuinigingen nog steeds het grote probleem. De KNNV
ondersteunt alle pogingen om de overheden wiens inwoners gebruik maken van het gebied
er toe te bewegen om mee te dragen in de kosten.
Weidevogelpact Midden-Delfland – Cor Nonhof
In de Commandeurspolder wordt hard gewerkt aan het inrichten van een weidevogelkerngebied. Onze bijdrage bestaat met name uit het verlagen van de begroeiing rondom
weilanden met weidevogels, omdat de grutto niet van horizonvervuiling houdt. Dit brengt ons
uiteraard in conflict met de mensen in Midden-Delfland die bomen een warm hart toedragen.
Weidevogelberaad – Cor Nonhof
We zijn alleen agenda-lid. De Weidevogelwacht Midden-Delfland is een betere
gesprekspartner in deze situatie. Zij weten van de hoed en de rand op dit gebied.
Coöperatie Schiezone – bestuur
We nemen actief deel in de vormgeving van de coöperatie en in het onderhoud van het
gebied vanuit het Melarium samen met de Imkervereniging. Ook hier is het probleem dat
SBB geen financiering ontvangt voor beheer en onderhoud dus veel werk komt neer op de
vrijwillige inzet. Wij hebben een beheerplan geschreven.
Vertegenwoordigende Vergadering en Beleidsraad
De vergaderingen zijn de VV op 16 februari en 13 april en voor de BR op 16 februari en 9
november.
Kascommissie 2019
Jos van Koppen en Wouter Muller.

2. Jaarplan 2019
2.1 Organisatie
Bestuur
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Het bestuur zal naast het bijhouden van het OHB, het goedkeuren van projecten, zorgen
voor de nodige gelden, de PR, contacten onderhouden van bevriende organisaties en verder
niet experimenteren met de koepelnaam Natuurpunt (Natuurpunt.be heeft gezegd dat
Natuurpunt een merk is) en dit alles wordt getoetst aan onze doelen en de mogelijkheden
van onze organisatie. Het bestuur hoopt dat leden ook de nodige initiatieven ontplooien,
deze zullen zoveel mogelijk ondersteunt worden. Ook zoekt het bestuur leden die in het
bestuur zitting willen nemen.
Het bestuur heeft het volgende aanbod:
- taken waarin je je kan ontwikkelen of je ervaringen kan inbrengen
- een efficiënte ondersteuning
- je maakt kennis met een breed relatieveld
Het bestuur zal 11 maal vergaderen op de tweede woensdag van de maand. Augustus slaan
we over.
Naamswijziging
In de vorige ledenvergadering is besloten dat we mochten experimenteren met een nieuwe
naam: Natuurpunt Delfland. Omdat KNNV of Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging, niets zegt of onuitspreekbaar is. Ook de ondertitel van de KNNV vereniging voor
veldbiologie heeft een uitstraling waarbij je verwacht wordt dat je zeker een biologische
studie achtergrond moet hebben. Dus een slechte uitstraling en daardoor onherkenbaar en
onaantrekkelijk.
We hebben met name in het Westland met de naam Natuurpunt Westland geëxperimenteerd
totdat we een bericht van natuurpunt.be ontvingen dat het gebruik van Natuurpunt verboden
is, omdat dit een merk is waarbij Natuurpunt.be de eigenaar is. Aangezien wij de relatie met
Natuurpunt niet willen verstoren heeft het bestuur besloten om Natuurpunt niet meer te
gebruiken.
En nu?
We zijn een natuurvereniging in Delfland, die staat voor een natuurlijke leefomgeving. We
kwamen op de naam Natuurlijk Delfland. Verder verandert er niets, qua statuten of onze
relatie met de landelijke vereniging. Aan de ledenvergadering wordt er een statutenwijziging
voorgesteld.
Fotoarchief – Geert van Poelgeest
Stuur je foto’s in van natuurwaarnemingen en mensen in de natuur, want een vereniging
verenigt mensen.
Publicaties – Geert van Poelgeest
We blijven rustig doorgaan met publiceren. Leden die hun ervaringen via een publicatie
willen vastleggen worden van harte uitgenodigd dit bekend te maken.
ARBO – Kimm Timmermans
We blijven het proberen.
Media – Geert van Poelgeest
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Doorgaan met KNNV Nieuws, Veldbericht, website, persberichten, twitter, facebook en
instagram. De taakverdeling tussen de vijf communicatielijnen blijft hetzelfde. Wel zullen we
blijven afstemmen.
Van Veldbericht zullen 4 nummers (135 t/m 139) verschijnen; er wordt een redactie gezocht.
Veldbericht wil leden met elkaar betrekken door activiteiten van en door leden onder de
aandacht te brengen. Kopij van leden blijft dus zeer welkom.
De PR en de relaties blijven de aandacht houden. Blijf knipsels uit de krant opsturen waarin
de KNNV wordt genoemd. Schrijf de naam van de krant en datum in de marge van het
bericht.
Wordt volger van onze diverse media
https://www.facebook.com/pages/KNNV-afdeling-Delfland/524367307641359
twitter: http://twitter.com/#!/KNNVafdDelfland
https://www.instagram.com/knnvafdelingdelfland/
Eigendommen – Cor Nonhof
Geen nieuwe aankopen.
Stages – Tanja Verbeeten en Geert van Poelgeest
We gaan door met het werven van (maatschappelijke) stagiaires.
Delftse Uitdaging – Geert van Poelgeest
Er zal af en toe een bijeenkomst worden bezocht
2.2 Natuurstudie
 Leden en niet-leden worden gestimuleerd om deel te nemen aan
http://knnvdelfland.waarneming.nl
 Km-hokken strepen (diverse leden)
 Vlinders inventariseren (Leo Poot): Monitoring van de vlinderbiotoop Woudse bosjes.
Inventariseren recreatiegebied Zuidrand ten noorden van de Kandelaarweg.
 Studiegroep 1134 (Cor Nonhof); de studie gaat door en Cor gaat er een
promotieonderzoek van maken.
 Studiegroep Mossen (Geert van Poelgeest).
 Vissen inventariseren (Frank Herfs): van april tot oktober elke maand Om de 3 weken.
Verzamelen om 19.00 uur; details op de website en KNNV Nieuws
 Monitor Poelzone gemeente Westland (Cor Nonhof)
 Inventarisatie Muurflora Delft
 Op voorstel van Marijke Heijne wordt er een studiegroep Zoogdieren opgericht.
RAVON en Zoogdierenvereniging – Geert van Poelgeest en Marijke Heijne
We zullen de jaarvergaderingen van RAVON en de Zoogdiervereniging bijwonen.
2.3 Natuureducatie
Werkgroep Educatie – Marijke Heijne
De onderstaande onderwerpen worden gecoördineerd en leden worden ondersteund in hun
behoefte op dit gebied. Ook zullen vragen van externen worden beantwoord.
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Het jaarthema Bescherm de natuur in je buurt, er zal iedere maand een soort centraal staan
en wordt geprobeerd om partners te laten aanhaken.
Melarium – Marijke Heijne en Geert van Poelgeest
Er wordt een programma aangeboden, het gebouw beheerd en het dakterras is toegankelijk.
Ook wordt het terrein natuurvriendelijk ingericht. Hiervoor neemt de KNNV ook deel in de
gebiedscoöperatie Schieoevers.
Cursussen
Voor 2019 is in het groeiseizoen de cursus Teleflora voor Starters voorzien. Dit is een
schriftelijke cursus voor beginnende floristen met lesmateriaal, monologen en puzzels en
huiswerk.
Tentoonstellingen – Frenk van der Vliet
Gewoon doorgaan met uitlenen.
Bibliotheek – Huub van ‘t Hart
Als dat voor de uitvoering van hun taak nodig is, kunnen mensen boeken kopen.
Leesmap – Joke van der Vliet en Huub van ’t Hart
De lezers geven de leesmap door aan de volgende op de lijst. De tijdschriften worden
verzameld door Joke van der Vliet en in een leesmap gedaan.
Winkel – Geert van Poelgeest
Bestellingen verwerken, in ieder nummer van KNNV Nieuws wordt een aankondiging
opgenomen.
Lezingen – Geert van Poelgeest
In samenwerking met het IVN en de Vogelwacht zullen zes lezingen in Delft worden
georganiseerd.
Werkgroep paden van de Midden-Delflandvereniging – Huub van ’t Hart
Waar nodig ondersteunen en we dit.
2.4 Natuurbescherming
Werkgroep Natuurbescherming
Knotten, reacties geven op plannen, kansen benutten voor natuurontwikkeling en draagvlak
voor de natuur.
Padden
Er zal worden overgezet in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft (5 locaties), Hoek van Holland,
Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Vlaardingen en Ypenburg. Waar
mogelijk zal het draagvlak voor het leefgebied van deze dieren worden versterkt.
Weidevogelpact – Cor Nonhof
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Zolang de IODS-subsidieregeling bestaat, zal worden deelgenomen aan het weidevogelpact.
Wij werken met name aan het bevorderen van een open landschap.
A4
De KNNV richt zich met andere organisaties op de bewaking van de uitvoering van het
IODS-convenant.
Adviescommissie Arboretum–Heempark / Hertenkamp, Frans Coppens
Meedenken en advies geven
Milieuplatform Pijnacker – Nootdorp – Harry Hendriks
De aandachtspunten van afgelopen jaar: duurzaamheid, windenergie en groen zullen ook
komend jaar op de voorgrond staan. Zeker in tijden van financieel-economische crisis en
schaarste is extra inspanning nodig om groen en natuur op de agenda te houden.
Platform Delftse Hout/Buytenhouttafel – Huub van ‘t Hart
Frans zal zich inspannen voor het behoud van de natuurwaarden en reageren op actuele
zaken.
Overleg met Staatsbosbeheer Hof van Delfland – Huub van ’t Hart, Cor Nonhof
We overleggen met Staatsbosbeheer een paar keer per jaar over activiteiten in ons hele
werkgebied.
Werkgroep Bomen Midden-Delflandvereniging – Huub van ’t Hart en Ben Lemmers
Daar waar mogelijk en nodig ondersteunen we deze werkgroep.
Natuurbeheer – Huub van ’t Hart en Geert van Poelgeest
Op de locaties in Midden-Delfland en Westland wordt verder gewerkt. Er wordt gestart met
knotten in Rijswijk. De ecozones in TU Delft Sciencepark Technopolis zijn erbij gekomen.
Project Klein leefbos (Westland) – Anna Kreffer
In het project Klein leefbos onderhouden en genieten bewoners en scholieren en leren van
kleine leefbosjes. Bij de aanleg zijn de behoeften en mogelijkheden van de KNNV, bewoners
en scholieren de uitgangspunten. Per bosje (200 vierkante meter) worden in principe
tweejarige bomen en struiken zonder kluit geplant van inheemse afkomst. Rekening houden
met klimaatveranderingen en invasieve ziekten is noodzakelijk.
Na goedkeuring van het project door de gemeente Westland zal het worden uitgevoerd. Het
project is geslaagd als er een groep is die na de nodige begeleiding de bosjes draagt.
2.5 Gezelligheid
Ontmoetingsbijeenkomsten – Diversen
De volgende activiteiten worden georganiseerd:
 De Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari – bestuur
 De eerste woensdag van de maand het natuurcafé in het Melarium – Marijke Heijne
 Open dag Melarium 15 juli - bestuur
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 Als er ideeën zijn voor andere bijeenkomsten dan hoort het bestuur dat graag.

Excursies
Eens in het kwartaal is er een excursie in het Westland - Jacqueline de Boer en Frans van
Antwerpen.
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3. Begroting en huishoudelijke zaken
3.1 Begroting

Contributie
Donaties
Rente
Winkel
Kraam
Papaverbalie
Tentoonstellingen
Natuurbescherming
Uit Lustrumfonds
Uit Eigen Vermogen Organisatie
Subtotaal Organisatie
Uit Fonds Projecten en Cursussen
Resultaat Projecten en Cursussen
Subtotaal Projecten en Cursussen
Totaal Vereniging

Inkomsten
Real.
Real.
2016
2017
8.516 8.376
575 1.233
204 57
690 -130
31 -75
644
0 250
401 -310

11.060 9.400
2.000
5.314 1.686
5.314 3.686
16.374 13.086
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Begr.
Real.
Begr.
2018
2018
2019
8.300
8.482
8.300
100
2.070
100
50
83
50
150
-3
150
75
88
75
0
0
0
0
325
0
900
717
700
1785
11.360
4400

2.485
11.860

11.760

4.000

4.400

3.882
15.232
19.114

15.760

30.874

15.860

4.000
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Uitgaven
Real.
Real.
Begr.
Real.
Begr.
2016
2017
2018
2018
2019
5.865
5.967
5.900
5.909
5.900
1.262
1.428
1.400
1.424
1.400
1.561
993
160
162
160
0
0
1.250
215
250
506
575
500
945
500
638
379
500
435
500
57
31
500
626
500
0
0
0
0
0
458
100
44
1.600
250
250
250
250
250
500
500
500
500
500
-831
414
300
980
300
0
1.000
0
0
0
1.252
-2.595
271
11.060
9.400
11.360
11.760
11.860

Contributie Afdracht
Organisatiekosten
Veldbericht
Melarium
Natuurstudie
Natuureducatie
Gezelligheid
Lustrum 2020
Public Relations
Reservering Investering
Reservering Lustrum
Op- en afwaarderingen
Onvoorziene Kosten
Saldo
Subtotaal Organisatie
Toekenning Projecten en Cursussen
Jaarthema
Saldo
Subtotaal Projecten en Cursussen
Totaal Vereniging

0
1.500
3.814
5.314

500
1.500
1.686
3.686

2.000
2.400

2.000
2.000

4.400

1.482
2.400
15.232
19.114

16.374

13.086

15.760

30.874

15.860

4.000

Toelichting begroting
De PR-kosten zijn voor 2019 sterk verhoogd om een proef mogelijk te maken met deelname
aan de website indebuurt.nl.
Contributie
Type lid
Gewoon lid
Huisgenootlid
Jeugdlid

2018
€ 30,50
€ 12,25
€ 16,25

2019
€ 30,50
€ 12,25
€ 16,25
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2020
€ 30,50
€ 12,25
€ 16,25
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We herkennen de volgende leden
1.
Organiserende leden, deze geven sturing
2.
Deelnemende leden, deze geven bezieling
3.
Steunende leden, deze geven erkenning
Organiserende
leden
Deelnemende leden

Steunende leden

Bijlage: lijst van bezittingen
Bezittingen
Adressen leden
Adressen Pr
Batdetector, 2 stuks
Beamer en Laptop
Bibliotheek
Bodywarmer
Braakballenset
Computer
Computer Coolmaster
Computer Dell
Computer Vtech+
Computerprogramma AqMad
Computerprogramma CorelDraw X4 & X8
Computerprogramma FLOR
Computerprogramma Office
Computerprogramma SynBioSys
Computerprogramma Turboveg & Associa
Dia- en fotoarchief
Diaprojectiescherm
Diaprojector
Educatieve materialen (b.v. dvd’s)
Externe Harddisk WD & ???
Fototoestel Canon
Geleidbaarheids- en pH-meter
Gereedschap berenklauw
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Wie is de beheerder?
Els Huijvenaar
Geert van Poelgeest
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Huub van ’t Hart
Marijke, Geert en Bert
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Huub van ’t Hart
Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Cor Nonhof
Geert van Poelgeest
Melarium
Geert van Poelgeest
Geert van Poelgeest
Secretaris
Huub van ’t Hart
Cor Nonhof
Cor Nonhof
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GPS
Huisraad t.b.v. knotters Midden-Delfland
Drinkspullen t.b.v. knotters Westland
Kraam diversen
Kreeftenfuiken
Lampjesbord
Melarium inventaris
Microscoop Olympus
Microscoop Zeiss
Microscoopcamera
Microscooplampjes en stekkerblok
Muizenvallen (30 stuks)
Nachtkijker
Natuurbeheer diversen
Padden overzetten diversen
Partytent 1
Petjes 1 doos
Printer
Publicaties
Stereoscoop
Tablet
Telescoopkijker met oculair en statief
Tentoonstelling verhuur
Tentoonstellingen
Verrekijker Papilio
Visnetten
Vlinderval
Waadpak, 2 ex., man en vrouw
Waarneming.nl
Waarnemingen
Webcam slechtvalk
Wildbewakingscamera (2ex)
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Cor Nonhof
Huub van ’t Hart
Bert Bentvelzen
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Frenk van der Vliet
Marijke Heijne
Cor Nonhof
Han van Yperen
Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Huub van ’t Hart
André Jongeling
Marijke Heijne
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Geert van Poelgeest
Marijke Heijne
Huub van ’t Hart
Marijke Heijne
Frenk van der Vliet
Frenk van der Vliet
Huub van ’t Hart
Marijke Heijne
Marian Barendtszen
Marijke Heijne
Geert van Poelgeest
Cor Nonhof
Bart Vastenhouw en Ben Lemmers
Marijke Heijne
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Huishoudelijk reglement

Geldig tot: 2020 (wordt elk jaar opnieuw vastgesteld)

Ledenvergadering 2018 (on)gewijzigd vastgesteld
Aanpassingen in geel gemarkeerd

Huishoudelijk reglement voor de KNNV afdeling Delfland
Aanhef
De vereniging KNNV afdeling Delfland wordt in dit reglement verder aangeduid als “de
afdeling”.

Werkgebied
Artikel 1.
De afdeling beschouwt als haar werkgebied het grondgebied van de gemeenten Delft,
Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland, Lansingerland en het zuidelijk deel van de
gemeente Rijswijk.

Contributie en donatie
(Statuten Artikel 4 & 5)
Artikel 2
a. Leden betalen aan de afdeling een contributie, waarvan de hoogte door de
ledenvergadering van de afdeling wordt vastgesteld.
b. Huisgenootleden ontvangen niet het verenigingsorgaan en andere van de landelijke
vereniging of de afdeling uitgaande geschriften.
c. Wie zich na 30 juni van enig kalenderjaar als lid heeft aangemeld betaalt over dat
kalenderjaar de helft van de geldende contributie.
d. Ereleden van de afdeling en ereleden van de landelijke vereniging zijn vrijgesteld van de
verplichting tot het betalen van contributie.
e. Donateurs betalen jaarlijks een bijdrage of een bijdrage ineens, waarvan het minimum
door de ledenvergadering van de afdeling wordt vastgesteld.

Inning contributie en royering wegens wanbetaling
(Statuten Artikel 4 & 5)
Artikel 3.
a. Leden ontvangen de eerste maand van een kalenderjaar een verzoek om de contributie te
voldoen, per e-mail of met de post.
b. Als een lid in gebreke blijft de contributie te voldoen, ontvangt dit lid nog tweemaal een
een schriftelijke herinnering per e-mail of met de post en vervolgens wordt telefonisch
contact opgenomen.
c. Indien de contributie ondanks de herhaalde verzoeken niet voor of op 1 augustus van het
lopende kalenderjaar is voldaan wordt het betreffende lid door het bestuur geroyeerd.
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Betalingsbevoegdheid
Artikel 4.
a. Bestuursleden, alsmede leden met verantwoordelijkheid voor één van de werkgroepen
van de afdeling, zijn gerechtigd namens de afdeling die financiële verplichtingen aan te
gaan welke in de goedgekeurde afdelingsbegroting zijn voorzien.
b. Tevens zijn voornoemde functionarissen gerechtigd eenmalig uitgaven te doen die niet in
de begroting zijn voorzien en die een bedrag van € 50,00 niet te boven gaan.
c. Bedragen groter dan € 50,00 en niet voorzien in de begroting mogen niet zonder
voorafgaande toestemming van de penningmeester worden uitgegeven. Indien het de
penningmeester betreft dient toestemming van de voorzitter te worden verkregen.
d. Indien de penningmeester geen toestemming verleent kan het verzoek worden ingediend
bij het bestuur.
e. Uitgaven van meer dan € 500,00 die niet in de begroting zijn voorzien dienen vooraf ter
goedkeuring in het bestuur te worden besproken.
f. Projectleiders kunnen binnen de begroting van de goedgekeurde projecten en cursussen
uitgaven doen

Beroep
Artikel 5.
a. Beroep als bedoeld in de artikelen 4 sub 11 en 5 sub 8 van de statuten van de afdeling
kan worden ingesteld door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan het bestuur
van de afdeling, binnen een maand na ontvangst van de mededeling van het bestuur
waartegen de betrokkene in beroep wenst te komen.
b. Het bestuur is verplicht het beroep op de eerst volgende ledenvergadering van de afdeling
aan de orde te stellen. Laat het bestuur dit na, dan wordt het beroep tegen de beslissing
waartegen het is ingesteld geacht gegrond te zijn.
c. Indien de betrokkene de wens daartoe schriftelijk te kennen heeft gegeven zal de
betrokkene gehoord worden door een commissie van onderzoek, bestaande uit 3 door en
uit de ledenvergadering van de afdeling gekozen personen. De commissie van onderzoek
brengt op de volgende ledenvergadering van de afdeling verslag uit, in welke vergadering
op het beroep wordt beslist. Nalatigheid in deze heeft tot gevolg dat het beroep tegen de
beslissing waartegen deze is gericht geacht wordt gegrond te zijn.
d. Het bestuur van de afdeling deelt de betrokkene de beslissing op het beroep schriftelijk
mede.
e. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep kan de betrokkene geen
aanspraken maken op de rechten welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

Quorum
Artikel 6.
a. Is in het geval bedoeld in artikel 14 sub 1 van de statuten minder dan tweederde deel der
leden aanwezig, dan wordt de ontheffing in een volgende algemene ledenvergadering
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behandeld. Deze vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur op een termijn van
niet langer dan 4 weken.
b. In deze tweede algemene ledenvergadering wordt de ontheffing een feit, mits het besluit
genomen wordt met een meerderheid van tenminste drievierde der geldig uitgebrachte
stemmen.
c. Tot deze vergadering worden de leden opgeroepen zoals in artikel 7 sub 7 van de
statuten geregeld is.

Werkgroepen
Artikel 7.
a. Een werkgroep als bedoeld in artikel 3 sub c van de statuten kan worden opgericht door
tenminste zes leden van de afdeling gezamenlijk.
b. Oprichting kan plaatsvinden voor enig statutair doel.
c. De werkgroep kan alleen naar buiten treden onder de naam van de afdeling.
d. De leden van de werkgroep kiezen uit hun midden iemand die verantwoordelijk is voor de
organisatorische aspecten en die verantwoording aflegt aan het bestuur.
e. Alleen leden van de KNNV kunnen lid zijn van een werkgroep.
f. Een overzicht van ontplooide activiteiten wordt door de werkgroep ingebracht in het
jaarverslag van de afdeling.
g. Indien het ledental van een werkgroep daalt tot drie of minder kan het bestuur besluiten
de werkgroep op te heffen.

Contactpersonen.
Artikel 8.
a. Het bestuur benoemt en ontslaat voor verschillende delen van het werkgebied van de
afdeling contactpersonen.
b. De contactpersonen overleggen met het bestuur over de onderwerpen die in hun gebied
van belang zijn.

Redactie
Artikel 9.
a. Het bestuur benoemt en ontslaat uit de afdeling tenminste drie leden als redactie voor het
afdelingsorgaan.
b. De redactie heeft tot taak viermaal per jaar het afdelingorgaan te doen verschijnen.
c. De redactie bepaalt de inhoud van het afdelingsorgaan, met dien verstande dat
mededelingen van het bestuur niet kunnen worden geweigerd.

Vertegenwoordigingen
Artikel 10.
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a. De afdeling wordt vertegenwoordigd in overlegorganen waarin groeperingen met
verwante doelstellingen samenwerken.
b. Het bestuur benoemt en ontslaat uit haar midden een vertegenwoordiger voor een
overlegorgaan.
c. Het bestuur kan zich desgewenst laten vertegenwoordigen door een lid van de afdeling.
d. De vertegenwoordigers overleggen met het bestuur over de ontwerpen die in hun
overlegorgaan aan de orde zijn.

Reglement Projecten en Cursussen
Waar hieronder projecten staat, lees ook cursussen en opdrachten.
Een project kan van start als:
a. Het bestuur akkoord is met het projectvoorstel op de punten inhoud, begroting en dekking
b. De Ledenvergadering gaat stilzwijgend akkoord als het project winstgevend of
kostenneutraal kan worden uitgevoerd tot een omzet van € 5000,c. Het bestuur mag € 2000,- in een jaar uit eigen middelen inzetten
d. Het projectvoorstel wordt aan de leden voorgelegd als de omzet meer is dan € 5000,- of
de € 2000,- uit eigen middelen te boven gaat

Wijziging
Artikel 11.
Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd met inachtname van de bepalingen van
artikel 13 van de Statuten.
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GEDACHTEN OVER NATUUREDUCATIE

Geldig tot: 2024

Ledenvergadering

12 maart 2019
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GEDACHTEN OVER NATUUREDUCATIE
1. Inleiding
Sinds we de jaarthema’s organiseren hebben we ervaring met educatie. De versnelling
ontstond toen in de algemene ledenvergadering van 2007 de nieuwe statuten werden
gesproken en door de vergadering werd geconstateerd dat de samenvatting van het 2de
doel van de KNVV als natuurbeleving niet klopt
De Vereniging heef tot doel:
a. het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van
deze kennis;
b. het aankweken van de belangstelling voor en de liefde tot de natuur, in de eerste plaats
onder haar leden doch ook buiten de vereniging;
c. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin,
De vergadering sprak uit dat de huidige omschrijving van doel 2 Natuureducatie is;
merkwaardig genoeg ontbreekt deze constatering in dat verslag. Vanaf die tijd gebruiken wij
dan ook als samenvatting van onze doelen: natuurstudie, natuureducatie en
natuurbescherming.
Waarbij wij ervaren en dat de natuurbeleving absoluut niet weg is, bij ieder activiteit is de
beleving een integraal onderdeel van zo’n activiteit.
2. Ontwikkeling
Nadat we geldbronnen leerden aanboren ontstonden materialen als tentoonstellingen,
zoekkaarten en natuurbeschermingsmaterialen. Toen we succesvolle thema’s begonnen te
herhalen kwam er geld en energie vrij om een praktische invulling van de natuurbescherming
te geven door het verstrekken van kikkertrappen, vleermuiskasten, egelkasten.
De diverse jaarthema’s hebben ook voor activiteiten gezorgd
Kikkers, paden en salamanders: paddentrek
Zwaluwen: tellen van gierzwaluwen
En materialen als tentoonstellingen, die we in het hele land uitlenen
Je mag dus constateren dat de jaarthema’s voor vernieuwing zorgen in de activiteiten.
Ook de relaties met name gemeenten wordt daardoor gestructureerd, dit gezien de
educatieve activiteiten voor en in deze gemeenten.
We organiseren ook steeds meer activiteiten door ons hele werkgebied.
Waarbij in vrijwel alle gevallen zijn onze jaarthema’s richtinggevend geweest.
Toen de resultaten van eerdere thema’s waren geanalyseerd kwamen we tot ontdekking dat
tuinen erg belangrijk voor de natuur zijn. Het jaarthema De Natuurrijke Tuin zag het licht en
zette de ontwikkeling in van soortgroep naar biotopen. Dit thema was zo aantrekkelijk dat
ons voorstel dat alle Delftse natuurorganisaties en de gemeente als gezamenlijk onderwerp
kozen.
Een organisatorische versnelling ontstond bij het oprichten van de werkgroep Educatie.
Je mag dus constateren dat de activiteiten rond het doel Natuureducatie zorgen voor
een middel hebben om de omringende wereld van de KNNV aan te spreken
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vernieuwing en verdieping brengt in de afdeling dit zowel in organisatorisch opzicht maar
ook voor doelen natuurstudie en natuurbescherming
we middelen hebben om anderen te stimuleren
aantrekkelijker worden voor andere organisaties

Een prachtig voorbeeld om onze passie te promoten was de Dag van de veldbiologie, op
10/10/10, een puur educatieve uiting. Het resultaat was een prima dag waar we 16
activiteiten aanboden die door 30 leden werden begeleid met 115 deelnemers. De reacties
bij de bezoekers waren zeer positief er zijn dan ook 6 nieuwe leden gewonnen, dat is nog
nooit gebeurd tijdens één activiteit. Op deze activiteiten lieten deze leden hun passie voor de
natuur zien.
Het gebruik van het Melarium heeft ook een verantwoording en mogelijkheid gegeven.
Workshops, cursussen en lezingen worden gegeven. De landelijke ontwikkeling van
minicusussen wordt van harte toegejuicht.
Een andere ontwikkeling zijn de activiteiten rond natuurstudie en natuurbescherming.
Voor grote natuurbeheerders wordt ieder jaar een gebied intensief bekeken. B.v. voor
Natuurmonumenten de Polder Noord Kethel, van deze activiteiten wordt een
wetenschappelijk verslag, een populair verslag en een tentoonstelling gemaakt en de laatste
jaren steeds meer een powerpoint presentatie. Hierin monden de waarnemingen uit in
beheersadviezen.
Op deze manier hebben we diverse gebiedsgebonden tentoonstellingen.
Er komen ook vragen van andere organisaties om lezingen en cursussen te geven, b.v. rond
de paddentrek, natuurrijk tuinieren.
3. Conclusies
Uit het bovenstaande kunnen we de volgende conclusies trekken:
pak de educatie serieus op door het instellen en het instant houden van een werkgroep
Educatie
organiseer educatieve activiteiten rond onderwerpen waar de afdeling mee bezig is of
gaat
hierdoor ontstaat er een verbinding met de natuurstudie en natuurbescherming.
Dit alles onder het motto: Passie voor de natuur
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Dit is het jaarverslag van 2018 en het jaarplan 2019
Wat is en doet de KNNV?
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een
natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met
natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een
duurzame en robuuste natuur.
Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden
deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de
gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond
onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.
Elk jaar kent een groot thema. In 2019 is het thema Bescherm de natuur in je buurt.
Iedere maand wordt gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken.
De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de
Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige
parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds
belangrijker voor de natuur.
Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, PijnackerNootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en
Ypenburg (Den Haag).
De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.
De KNNV beheert het Melarium het centrum voor natuur, bijen en kunst, een plek waar je
natuur, rust en ruimte vindt aan het Melariumpad 11, Delft, vanaf de parkeerplaats 15
minuten lopen. Zie ook https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuurbijen-en-kunst
De Imkervereniging Delft verzorgt de bijen in het gebouw.
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