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INHOUDELIJK

Overall impressie
Het hoofddoel van het activiteitenprogramma is bezoekers te laten 
genieten van de natuur en kennis te laten maken met de 
landgoederenzone en de specifieke kwaliteiten van het Vogelnest. Een 
mooie dag in de natuur vol spel en activiteiten, speciaal gericht op ouders 
met jonge kinderen. Dit alles in het kader van het -jaarlijkse- landelijke 
‘grassroots’-festival ‘Fête de la Nature’.

De weersomstandigheden leken dit jaar een issue te worden, maar tot 
zeker tot 15:00 uur was het warm met zelfs zonnige perioden. Mede door 
de goede voorbereidingen waren de regenachtige omstandigheden aan het 
eind van de middag goed op te vangen. In dit licht is het evenement ook 
voor 2016 als zeer geslaagd te beschouwen. Zowel het rijke programma 
als de goede publiciteit zijn daar debet aan. 

Naar schatting waren er in het begin zo’n 50 bezoekers, toenemend tot 
ongeveer 175 rond 15.00 uur. Aan het einde van de middag nog altijd zo’n 
75. Omdat niet iedereen er van begin tot eind was, zal het totaal aantal 
bezoekers rond de 250 hebben gelegen. Circa 30 mensen waren aanwezig 
als vrijwilliger, of vanuit betrokkenheid bij de organisatie.

Activiteiten
De activiteiten op het terrein van Het Vogelnest bestonden uit activiteiten 
(deels professioneel begeleid) waar de organisatie kosten voor moest 
maken, en activiteiten die geen kosten voor de organisatie meebrachten 
(veelal op vrijwillige basis). Daarnaast vonden buiten het terrein van Het 
Vogelnest op diverse locaties afzonderlijke activiteiten plaats. Dit (deels) 
in afstemming met het programma op het Vogelnest. 

Na een beknopte toelichting op Fête de la Nature van Marcel Clewits, vond 
wethouder Rob Zakee in zijn opening perfect de aansluiting bij het 
aanwezige publiek. Ook voor kinderen begrijpelijk vertelde Zakee over het 
belang van de landgoederen en natuur in het algemeen. Dit bracht 
iedereen gelijk in een goede stemming. 

Het lied van Anna Fernhout over Amelisweerd droeg daar nog eens verder 
aan bij. Het boomklimmen was een ware attractie, waar 4 uur doorlopend 
een rij wachtenden stond: circa 90 kinderen, die beide bomen meermaals 
beklommen. De veranderende weersomstandigheden deerden hen niet. 
Het maken van nestkastjes voor kleine dieren was een succes, evenals het 
vuur maken zonder lucifers waar kinderen (en ook ouders) enthousiast 
bleven volhouden tot het ze was gelukt. 

Kindercircus Diedom had volop belangstelling; kinderen deden zelf actief 
mee en voerden laagdrempelige acts uit.  Ook de heksen- 
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tovenaarsworkshop was dit jaar weer een grote hit. Doorlopend werden er 
bezems, heksenbouwsels en toverstokken gemaakt. Verder was er een 
groepje kinderen dat met zorg een eigen plekje op het buitenfort heeft 
gezocht en daar een vliegende ijsvogel en rondlopende ree konden 
begroeten. De wandelcoaches hebben diverse wandelingen gemaakt en er 
was een kraam van de Vrienden van Amelisweerd met onder andere 
aandacht voor het Ontwerp Tracébesluit voor de Ring Utrecht. 
Wat de excursies betreft was de wildpluk-wandeling in twee rondes een 
succes met circa 20 deelnemers. De wandeling met de veldbioloog had 
door de vroegtijdige programmering minder deelnemers. Dit gold deels 
ook voor de wandeling met de landgoedbeheerder. Ondanks het 
regenachtige weer in de tweede helft van de middag was er voor de 
afsluitende dankceremonie zeker nog belangstelling van mensen die met 
gevende intentie de natuur dankten voor de feestelijke natuurdag!

Het concept van Fête de la Nature krijgt op Amelisweerd-Rhijnauwen 
steeds meer invulling. Inmiddels biedt de Amelis’hof ook een programma 
met enkele activiteiten. Ook dit jaar was er  belangstelling voor boerderij 
De Zonnewijzer, echter wel minder publiek dan in 2015. Ook bij het MOA 
was er belangstelling voor een speciale tentoonstelling, deels wellicht via 
de publiciteit via het Fête de la Nature programma. In samenspraak met 
Staatsbosbeheer was er op Fort Rhijnauwen een gezinswandeling en 
speciale vleermuizenexcursie gepland.

Voorbereiding en communicatie
In 2015 heeft SOESA het concept van Fête de la Nature op Amelisweerd 
uitgeprobeerd met professionele inbreng. Het grote succes in dat jaar was 
voor het bestuur van SOESA aanleiding om te investeren in professionele 
ondersteuning bij de organisatie in 2016. Dit vanuit de wens om er een 
jaarlijks terugkerend event te laten zijn ter positieve promotie van de 
landgoederen. Daarom is voor 2016 begroting-technisch rekening 
gehouden met professionele inzet van een kernteam voor het gehele 
organisatietraject, met ondersteuning van vele vrijwilligers.

Op gebied van promotie en communicatie is gebruik gemaakt van diverse 
media. Zo is er een live interview geweest op 22 mei voor Radio M. Bij de 
schrijvende pers betrof het korte artikelen/aankondigingen in AD-Utrechts 

2



Nieuwsblad, Stadsblad, Utrecht Dichtbij en ’t Groentje (Bunnik), alsook de 
activiteitenagenda TV Utrecht. Daarnaast zijn er flyers en posters gebracht 
langs scholen, openbare gebouwen, en andere voor de doelgroep 
relevante locaties, waaronder natuurlijk ook die op de landgoederen zelf. 
Voorts werd via een e-mailcampagne het ledenbestand van de Vrienden 
van Amelisweerd bereikt, en de abonnees van de nieuwsbrief van Kracht 
van Utrecht (2000 adressen). Daarboven ook de netwerken van de 
organisatoren en de diverse scholen die gebruik maken van Het Vogelnest. 
Er was een website: www.fetedelanatureamelisweerd.wordpress.com en 
ook Twitter en Facebook (Vrienden van Amelisweerd). Verder is op de dag 
van het evenement gewerkt met posters, vlaggen en wegwijzers om de 
bezoekers naar het Vogelnest te leiden. Velen hebben gehoor gegeven aan 
het verzoek om vooral per fiets of wandelend naar Amelisweerd te komen. 

FINANCIEEL

Subsidieaanvraag Bunnik en Utrecht
In subsidieaanvraag is vanuit het programma onderscheid gemaakt tussen 
activiteiten die kosten met zich meebrengen en praktische zaken waarvoor 
financiële middelen nodig zijn. De aanvraag betrof een totaal 
projectbudget van in totaal € 4.650, met daarin inbegrepen een eigen 
bijdrage van SOESA ter grootte van € 500.  Voor genoemd totaal-bedrag 
waren op het terrein van Het Vogelnest diverse activiteiten gepland die 
kosten met zich mee zouden brengen, en tevens was voorzien in 
professionele inzet.

Toegekende bijdrage Bunnik en garantstelling vanuit SOESA
De gemeente Bunnik heeft aangegeven het initiatief van harte te 
ondersteunen, en zegde een bijdrage toe van € 450.  De gemeente 
Utrecht heeft na lang intern beraad telefonisch laten weten dat er geen 
bijdrage vanuit het Initiatievenfonds was te verwachten. Een tijdige 
formele beschikking is op de aanvraag is uitgebleven. Daardoor besloeg 
het ‘hard’ toegezegde projectbudget tot minder dan een maand voor de 
datum van het event slechts € 950 (te weten € 450 voorlopige toezegging 
Bunnik en € 500 SOESA).  De onzekerheid als gevolg van het uitblijven 
van besluitvorming bij de gemeente Utrecht was erg vervelend in verband 
met het moeten aangaan van financiële verplichtingen.

Om toch zeker te stellen dat het evenement doorgang zou vinden heeft 
het bestuur van SOESA een aanvullende garantstelling van € 1500 
afgegeven. Daarmee kwam het ‘harde’ projectbudget op € 2450,- (€ 450 
voorlopige toezegging Bunnik en € 500 + € 1500 SOESA). Tezamen met 
de geraamde inkomstenkansen van circa € 800 gaf dit een werkbudget 
circa  € 3250.  Met de in 2015 opgedane ervaring omtrent herijking van 
ambities heeft het Kernteam in overleg met SOESA besloten om met het 
bovengenoemde werkbudget de organisatie van het event door te zetten. 
Zodoende is het Kernteam het risico aangegaan van lagere inkomsten dan 
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de geraamde € 800 en daarmee een onzekere vergoeding voor de 
(professionele) ondersteuning.

Aanpassing programma vanwege afwijzing bijdrage Utrecht en 
weersverwachting
De organisatie zag zich genoodzaakt om het programma aan te passen 
omdat het uiteindelijke werkbudget met ‘harde’ toezeggingen het niet 
toeliet om alle beoogde activiteiten te contracteren. Er zijn activiteiten 
afgevallen en enkele andere toegevoegd. Anticiperend op de 
weersverwachting zijn aanvullende kosten gemaakt voor huur van 
overdekte kraampjes en het afsluiten van een ‘slecht weer’-component in 
de evenementenverzekering.

Uiteindelijke realisatie 
Met adequaat anticiperen op de randvoorwaarden, kansen en risico’s, 
alsook bewust financieel beleid is de uiteindelijke realisatie is uitgekomen 
op € 2818. Dit bedrag is opgebouwd uit de uiteindelijk toegekende 
bijdrage vanuit de gemeente Bunnik (€ 325 i.p.v. de toegezegde € 450) en 
SOESA, alsook de inkomsten uit de verkoop van 92 activiteiten-
knipkaarten  a € 5 per stuk (totaal € 460) en een ontvangen afdracht uit 
de winst van het poffertjesbakken (ter grootte van € 37). In een separate 
bijlage is het financiële overzicht in tabelvorm weergegeven. In de 
onderstaande tabel zijn de bevindingen per begrotingspost beknopt 
weergegeven. De bijdrage vanuit SOESA komt op met € 1996 bijna op het 
maximaal toegezegde bedrag van € 2000.
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Activiteiten waarvoor kosten zijn begroot
Kindercircus Diedom Nagenoeg conform raming
Natuurverhalenverteller Vervallen vanwege weersverwachting met risico op 

lager bezoekersaantal en daarmee lagere inkomsten
Boomklimmen Conform raming door uitblijven tariefverhoging
Nestkastjes voor kleine dieren Lager dan raming; ook gebruik materiaal uit natuur
Mysterieus koken Workshop vervallen omdat aanbieder niet meer in 

regio Utrecht actief is; alternatief van wildplukken 
vrijwillig aangeboden waardoor budget is vrijgevallen

Muziek Vervallen vanwege weersverwachting met risico op 
lager bezoekersaantal en daarmee lagere inkomsten; 
bijdrage singer-songwriter Anna Fernhout omniet

Knutselactiviteiten (diversen zoals heksen- en 
tovenaarsworkshop, vuur maken)

Lager dan raming vanwege scherp inkopen en ter 
beschikking stellen eigen materiaal 

Praktische zaken
Borden, wegwijzers Lager dan raming: zeer beperkt gehouden, deels door 

hergebruik van materiaal
Geluidsinstallatie Lager dan raming door gratis personele inzet
Communicatie (opmaak/druk programma, website) Conform raming, wegwijzers in meegenomen
Gratis koffie, thee, versnapering vrijwilligers Lager dan raming, passend doch sober ingevuld
Leges Gemeente Bunnik heeft geen legekosten gerekend
Stoelen/tafels (huur), aankleding ruimte Vogelnest Organisatie heeft 3 kramen gehuurd  en vanwege 

weersverwachting geen kosten voor aankleding 
gemaakt; wandelcoaches eigen kraam gehuurd

Evenementenverzekering Vanwege recente ervaring met afgelasten van 
Vogelnest Paas-event (slecht weer, code geel) is 
besloten om ook de weersomstandigheden als risico 
af te dekken. Dit bracht meerkosten met zich mee ten 
opzichte van de begroting gebaseerd op 2015

Professionele projectleiding en coördinatie Risicodragend ingevuld door het Kernteam voor een 
sluitpostbedrag dat onder het geraamde budget lag. 
Extra tijd is onder meer gaan zitten in anticiperen op 
weersverwachting en pogingen tot verkrijgen bijdrage 
Initiatievenfonds Utrecht

Onvoorzien
Vuur maken zonder lucifers Uit zeer positieve ervaring elders heeft organisatie 

besloten om vuur maken als activiteit toe te voegen, 
dit bracht wel materiaalkosten met zich mee

Conclusie
De beoogde doelgroep van ouders + kinderen is succesvol bereikt en 
bleek tevreden over het geboden programma. Vele bezoekers zijn per fiets 
naar Amelisweerd gekomen, en hebben gebruik gemaakt van de nieuw 
gerealiseerde fietsparkeerplaats bij de ligweide. Over de hele breedte zijn 
de activiteiten zeer succesvol gebleken, behalve enkele activiteiten voor 
de “oudere doelgroep”. Op financieel gebied is gewerkt binnen de kaders 
van het werkbudget budget. Dit doortijdig kiezen en herschikken, en inzet 
van vrijwilligers en materiaal.  De ongewisheid omtrent een bijdrage 
vanuit het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht maakte het helaas 
nodig dat SOESA haar reserves heeft aangesproken om de toegezegde 
garantstelling gestand te doen.
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BIJLAGEN- flyer, foto-impressie en video (via 
www.fetedelanatureamelisweerd.wordpress.com)- financieel eindoverzicht in tabelvorm

BIJLAGE :  Financieel eindoverzicht

Activiteit euro begroot euro gerealiseerd

Opening op 't Vogelnest 0
Mysterieuze kleuterspeeltuin (groep 1 t/m groep 4) 0
Boomklimmen voor kinderen 400 368
Kindercircus: open piste 250 225
Mysterieus koken 200 vervallen
Natuurverhalenverteller 275 geannuleerd
Muziek zonder versterking 250 nihil
Wandelen met een veldbioloog 0
Wandelen met de landgoedbeheerder/boomexpert 0
Workshop Heksen en Tovenaars 50 14
Nestkastjes voor kleine beestjes 100 44
Onzichtbare kinderen op het (buiten)fort 0
Kruiden wandel workshop 0
Wandelcoach voor individuele route (30 minuten) 0
Ontmoeten Vrienden van Amelisweerd 0
In mei leggen vogels een ei speuractiviteit 50 nihil
Vuur maken 100 101
Ceremonie: in dank iets teruggeven aan de natuur 0
Gezinsexcursie/vleermuisspeurtocht Fort Rhijnauwen - -
Rondleiding Boerderij De Zonnewijzer - -
Tuinderij Amelishof (divers programma) - -
Activiteit op MOA - -

Borden, wegwijzers 50 0
Geluidsinstallatie 300 200
Communicatie (opmaak/druk programma, website) 300 300
Gratis koffie, thee, versnapering vrijwilligers 200 76
Leges 100 0
Stoelen/tafels (huur), aankleding ruimte Vogelnest 200 71
Evenementenverzekering 125 259
Projectleiding, coordinatie vrijwilligers, organisatie 1700 1160

Totaal uitgaven 4650 2818

Subsidie Bunnik 450 325
Subsidie Utrecht 2900 0
Bijdrage SOESA 500 500
Aanvullende garantstelling SOESA - 1496
Verkoop activiteitenkaarten 92 stuks a 5 euro 800 460
Winstdeling poffertjes 0 37

Totaal inkomsten 4650 2818
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