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1. Strategie
De (statutaire) doelstelling van de stichting luidt als volgt:
Het behoud, verbeteren en het eventueel uitbreiden van het bestaande,
openbare, natuurlijke en cultuurhistorische karakter van het oude
Biltsche Meertje aan de Klaphekweg te Bilthoven (kadastraal bekend
gemeente De Bilt, sectie E nummers -1212 en 1217), waaronder (maar
niet beperkt tot) actieve bescherming en verbetering van de natuur
aldaar waaronder flora, fauna en alle ecologische aspecten en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
De stichting meent dat groene natuurbeleving van belang is voor jong en
oud. Door middel van het openbaar houden van dit naast de St.
Theresiaschool gelegen stukje natuur levert het oude Biltsche Meertje
een bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd. Het natuurterrein heeft
daarbij als openbare plek een publieke en sociale functie.
De stichting tracht dit doel te verwezenlijken, door onder meer :
1. het bewerkstellingen van een groene bestemming voor het gehele
oude Biltsche Meertje;
2. het behoud en eventueel uitbreiden van het oude Biltsche Meertje
en aangrenzende groengebieden;
3. het beschermen en verbeteren van de natuur van het oude Biltsche
Meertje, waaronder flora, fauna en alle ecologische aspecten;
4. het bieden van een plek voor kinderen om te kunnen spelen in
openbaar groen;

5. omwonenden en gebruikers te betrekken bij de inrichting, het
onderhoud en het gebruik van het oude Biltsche Meertje;
6. het organiseren van onderhoudsdagen, waarbij door middel van
burgerparticipatie wordt bijgedragen aan het onderhoud van het
terrein in samenwerking met de gemeente en daartoe relevante
partners;
7. het aantrekken van vrijwilligers die helpen bij het groenonderhoud;
8. stimuleren van natuureducatie voor leerlingen van (basis)scholen
9. het werven van nieuwe vrienden en donateurs;
10. inzet van de website en social media om meer bekendheid te
geven aan het oude Biltsche Meertje en de doelstellingen van de
stichting; en/of
11. alle andere activiteiten, welke kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van de doelstelling.
De stichting wil het bewerkstelligen van haar
doelstellingen bekostigen uit bijdragen en donaties van vrienden en
donateurs, sponsoren en fondsen en andere begunstigers die de
doelstellingen van de stichting ondersteunen.

2. Situatieschets
Hieronder een schets van de ontwikkelingen zoals geconstateerd bij de
oprichting van de stichting.
Het oude Biltsche Meertje is zeer geliefd bij de buurt en buurtbewoners.
Het oude Biltsche Meertje is een van de weinige openbare
groenvoorzieningen in de buurt en wordt intensief gebruikt door
buurtkinderen en door de leerlingen van de St. Theresiaschool en de
buitenschoolse opvang. De school organiseert op het terrein
natuureducatie en sportlessen. De buitenschoolse opvang van de school
maakt gebruik van het terrein voor de dagactiviteiten en biedt er
workshops aan. In het kader van respect voor de natuur leren kinderen
het park te onderhouden.
Het oude Biltsche Meertje heeft een sociale functie en is een van de
weinige plekken waar dagelijks wandelaars gebruik van maken. Het
oude Biltsche Meertje is een plek waar een diversiteit aan dieren leeft en
verblijft waaronder beschermde diersoorten.
3. Actiepunten 2018 – 2020
1. Het ontwerpen van een plan voor het bevorderen van flora en
fauna.

2. Het bewerkstellingen van een groene bestemming voor het gehele
oude Biltsche Meertje.
3. Het werven van ‘vrienden van’, donateurs en fondsen.
4. Het organiseren van onderhoudsdagen.
5. Het ontwikkelen van een website, het verspreiden van
nieuwsbrieven en het gebruik van sociale media om meer
bekendheid te genereren voor de stichting en haar doelstellingen.
De stichting is opgericht op 26 juni 2018 en heeft geen vermogen dat
moet worden beheerd en/of kan worden besteed.
4. Bestuur
Ad van Gameren, Voorzitter
Michiel Verveld, Penningmeester
Marjan Salverda-van de Hoef, Secretaris
Gitta van Eick, Bestuurslid
De stichting wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd
bestuur, dat vier leden kent. Nieuwe bestuursleden worden benoemd
door het bestuur. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van
drie jaar en kunnen worden herbenoemd voor een periode van drie jaar.
De stichting heeft geen eigen personeel in dienst.
5. Besteding van de middelen en besluitvorming
Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. Over de besteding
van de geworven middelen beslist het bestuur, waarbij de meerderheid
van stemmen geldt. Hierbij neemt het bestuur de specifieke wensen van
de begunstigers in acht. Alle geworven middelen komen uitsluitend ten
goede aan activiteiten die vallen binnen de doelstellingen van de
stichting.
Over alle kosten die door de stichting worden gemaakt, wordt in het
bestuursverslag verantwoording afgelegd.
6. Termijn van het beleidsplan
Het beleidsplan loopt van 2018 – 2020.
Er wordt jaarlijks een jaarplan gepubliceerd op de website.
7. Boekjaar en jaarstukken
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. In januari
van elk jaar worden door de penningmeester een balans en een staat
van baten en lasten over het eerdere boekjaar opgemaakt.
Deze jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar aan het bestuur aangeboden.

Begunstigers van de “Stichting Vrienden van het oude Biltsche Meertje”
ontvangen steeds in maart informatie over de bestedingen in het
voorgaande boekjaar.
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door publicatie op haar
website:
www.vriendenoudebiltschemeertje.nl . Het jaarverslag en een beknopte
versie van het beleidsplan zijn ook op deze website te vinden.
8. Bestemming liquidatiesaldo
Alle middelen van de stichting worden aangewend voor bovenstaande
doelstellingen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Zoals blijkt uit
artikel 14 van de statuten zal een batig liquiditeitssaldo moeten worden
besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of
uitgekeerd worden aan stichting het Utrechts Landschap, gevestigd te
De Bilt.

Bijlage 1
Over de geschiedenis van het Biltsche Meertje
Toen in 1861 werd begonnen met de aanleg van de spoorbaan tussen
Utrecht en Amersfoort, bleek dat het landschap hoger was dan de
maximaal toegestane ‘helling’ Er was dus veel zand nodig om dat
verschil op te heffen en dat zand werd weggegraven van de plek waar
nu het oude Biltsche Meertje ligt, aan de Gregoriuslaan / Klaphekweg en
er ontstond een plas van zo’n 125 bij 175 meter
In 1912 werd het oude Biltsche Meertje verkocht, door de spoorwegen
aan een aannemer.
Toen is nog meer zand afgegraven en er ontstond daardoor een 2e plas.
Het oude Biltsche Meertje werd ontdekt als een plek om te recreëren,
een koele bestemming voor een dagje uit op warme zomerdagen. Vooral
veel mensen uit de stad Utrecht kwamen naar Bilthoven.
Door de bouw van woningen, raakte Het oude Biltsche Meertje steeds
meer ingesloten, zeker toen de Gregoriuslaan, de Diepenbrocklaan en
de Palestrinalaan werden bebouwd en werd begonnen met de bouw van
de St. Theresiaschool en later de kerk van Onze Lieve Vrouwe van Altijd
Durende Bijstand.
In 1923 vond een groep omwonenden dat het oude Biltsche Meertje niet
langer een voor iedereen toegankelijke recreatieplas moest zijn. In de
winter kon deze plek uitstekend dienstdoen als ijsbaan. Op 30
september 1924 werd daartoe de IJsclub het oude Biltsche Meertje
opgericht met een heus clubhuis. Later, in 1963 werd ook een
ponycentrum opgericht. Het pad waarover de pony’s liepen, langs het
water van het oude Biltsche Meertje, is nog altijd terug te vinden.
Kleuterschool St. Janneke werd gebouwd en al het afgegraven zand is
toen gestort in het oude Biltsche Meertje. Maar het oude Biltsche Meertje
was halsstarrig en vocht voor haar bestaan. Een paar maanden later
volgde de ‘genadeklap’ toen bij de bouw van Centrum 2 al het zand dat
daar werd afgegraven ook gestort werd in de waterplas. En zo kwam een
einde aan een mooie recreatieplek in de zomer en een ijsbaan in de
winter. In 1966 werd het oude Biltsche Meertje verkocht, door de ijsclub
aan de gemeente en onderdeel van deze deal was, dat er een nieuwe
ijsbaan zou komen bij de Groenekanseweg.
De laatste jaren, is er vanuit de gemeente vrij weinig gedaan aan het
onderhoud van dit mooie stukje natuur. Er zijn ooit plannen geweest om

aan deze locatie een ‘Jac. P. Thijsse – achtige’ invulling te geven. Om er
een parkje van te maken waar van alles groeit en bloeit en wat zo ook
een educatief karakter zou kunnen krijgen voor kinderen uit onze
gemeente. Helaas, dat plan werd kort voor de
gemeenteraadsverkiezingen geopperd en verdween daarna langzaam
maar zeker uit beeld.
Het maatschappelijk belang van het oude Biltsche Meertje anno 2018:
In Bilthoven (Noord) is er weinig openbaar groen te vinden. Het oude
Biltsche Meertje wordt veel gebruikt door omwonenden en de kinderen
van de Theresiaschool en Buitenschoolse opvang die daar lessen volgen
en sportactiviteiten uitvoeren.
De omgeving van het oude Biltsche Meertje kenmerkt zich o.a. door
‘verjonging’ De nabijheid van de St. Theresiaschool, maakt deze locatie
tot een aantrekkelijke plek om te wonen (en te spelen). Het schoolplein
van de St. Theresiaschool is zodanig ingericht, dat daar ook buiten
schooltijd, kinderen uit de omgeving kunnen spelen. Behalve van het
schoolplein, maken deze kinderen ook graag en veelvuldig gebruik van
het terrein van het oude Biltsche Meertje. Er wordt niet alleen gespeeld
of ‘hutten gebouwd’ maar het is ook de plek waar kinderen kennis maken
met de natuur en hoe daarmee om te gaan. Prachtige planten en
struiken, maar bijvoorbeeld ook vogels, eekhoorns en salamanders leven
er.
Ook de kinderen van de basisschool St. Theresiaschool gebruiken het
terrein veelvuldig voor hun buitenactiviteiten. In hetzelfde gebouw is ook
de buitenschoolse opvang (BSO) en de Peuterspeelzaal gevestigd en
ook die kinderen maken veelvuldig gebruik van het terrein.
Het oude Biltsche Meertje is ook van belang voor de sociale cohesie in
de nabije omgeving. Zo is het voor veel mensen uit de buurt dé plek om
hun honden uit te kunnen laten en elkaar te ontmoeten voor ‘een praatje’

