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Van de voorzitter
Het afgelopen jaar is het op De Meene weer een heel goed jaar geweest. Met alle
vrijwilligers is gewerkt aan goed gastheerschap en de voorzieningen hebben allemaal goed
gefunctioneerd. De financiële resultaten waren ernaar, en de zaak is kortom gezond. De
organisatie van ons uitvoerend werk is het aflopen jaar nogal veranderd. Een deel van de
vrijwilligers heeft taken neergelegd en die zijn overgenomen door beschikbaar gekomen
‘jongere’ vrijwilligers. In elke organisatie zal zo’n wisseling van medewerkers op een bepaald
moment plaatsvinden. Dat gaat gepaard met pijn. Mensen als Harrie van de Belt en Herman
ten Oever, de laatste medewerkers van het eerste uur hebben hun werk neergelegd. Dat
geldt ook voor bestuursleden die afgetreden zijn. Geert Krikke, Mark van Aarsen en Hetty
Buursink hebben zich vele tientallen jaren medeverantwoordelijk gemaakt voor ons werk.
Geert lange jaren als secretaris en Hetty als beheerder. Mark heeft lange tijd de financiën
van De Meene op de rij gehouden. In september hebben we afscheid van ze genomen met
een mooie bijeenkomst op ons terrein.
Minstens even ingrijpend is het vertrek van Cobi en Basjan van Zijl. 15 jaar heeft Cobi met
veel steun van Basjan het beheer van de camping met heel veel inzet georganiseerd. Cobi
heeft het beheer van de camping overgenomen toen Hetty 65 jaar werd. Zelfs in tijden van
ziekte van Cobi bleef de zaak doordraaien. Eindeloos veel uren zijn geïnvesteerd en met veel
enthousiasme zijn vernieuwingen doorgevoerd. Ook daar is natuurlijk wel eens pijn geleden
omdat opvattingen verschilden tussen bestuur en beheer. Uiteindelijk kwamen we er altijd
uit en als voorzitter kan ik alleen een diepe buiging maken voor hun inzet. De Meene neemt
afscheid van hen maar we hopen ze nog veel jaren op ons terrein te treffen. Aaltjen Volbers
gaat het beheer overnemen en dat is mooi.
We blijven investeren in gebouwen en terrein. Het kamphuis moet nieuwe zijwanden krijgen
en daardoor betere energieprestaties. De eerste verkenningen zijn op gang gekomen om het
gebouw van de hutwacht te gaan vervangen.
Plannen voor nieuwe speelvoorzieningen zijn in kaart gebracht en dankzij de Stichting
Vrienden van De Meene is er rond de € 11.000,- beschikbaar voor die speelwerktuigen. Dat
is een heel mooie afsluiting van hun inzet. De Stichting is opgeheven per 1 januari maar
heeft in al die jaren zo’n € 120.000,- bij elkaar gebracht voor investeringen op en rond De
Meene. Daarvoor past grote dank.
Terwijl ik dit voorwoord schrijf zitten we midden in de coronacrisis. Hoewel dit voorwoord
gaat over 2019 zal deze crisis onze plannen op zijn minst temporiseren.
En toch zal De Meene dit ook weer overleven.
Dick Buursink, voorzitter.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van stichting De Meene was in 2019 als volgt samengesteld:
Dick Buursink
Peter Tieke
Robert Reerink

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Algemeen toezicht

Bas-Jan van Zijl

Beheerder

Dick Vreeken
Herman Westen

2e voorzitter
lid

Coördinatie hutwachten, toezicht
schoonmaak terrein en gebouw

Geert Krikke

lid

Hetty Buursink

lid

Toezicht administratie beheerders

Toezicht gebruik en onderhoud
gebouwen
Gebruik en onderhoud terrein,
vertegenwoordiging in St.
Vrienden van De Meene

Samenstelling beheercommissie
Het bestuur van De Meene heeft de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken
gedelegeerd aan de beheercommissie.
Deze commissie, onder voorzitterschap van de beheerder, adviseert het bestuur over
onderhoud gebouw en terrein, schoonmaak en hutwachten.
Basjan van Zijl
Willy ten Hoopen
Klaas Bijkerk
Truus van Galen
Esther Buursink
Liesbeth Meijer
Cobi van Zijl

Voorzitter Beheercommissie
Werkgroep onderhoud gebouwen
Werkgroep onderhoud terrein
Werkgroep hutwachten
Werkgroep schoonmaak gebouwen
Verhuur gebouw
Verhuur kampeerterrein

Het jaar 2019
Het bestuur heeft in 2019 tien keer vergaderd over verschillende gebeurtenissen, lopende
zaken en investeringen, vaak gevoed door onze eigen vrijwilligers. De Meene bestaat mede
dankzij onze vrijwilligers, waaronder het bestuur, in deze unieke vorm.
Hieronder zijn de belangrijke gebeurtenissen van 2019 per kwartaal te lezen.
Eerste kwartaal: het bestuur heeft een nieuwe penningmeester gekregen. Robert Reerink
heeft het stokje overgenomen van Mark van Aarsen, die 16 jaar penningmeester is geweest.
Verder is er een hutwachtwerkgroep opgericht met vrijwilligers die de mogelijkheden van
nieuwbouw/verbouw van de hutwacht zijn gaan onderzoeken.
In het kader van privacy zijn de AVG-richtlijnen gepubliceerd op de website van De Meene.
De diaconie heeft ons 250 planten aangeboden die we geplaatst hebben op het
(natuur)kampeerterrein. Alle kampeerplekken op De Meene hebben een capaciteit van zes
ampère gekregen.
Tweede kwartaal: we hebben een professioneel wifi-netwerk aan laten leggen op De Meene
om te voldoen aan de vraag van het toegenomen internetgebruik van onze
(seizoens)kampeerders. De wifi-ontvangst was onvoldoende, omdat er steeds meer
apparaten verbinding maken met het netwerk. Op De Meene was er een beperkt beveiligd
systeem met een verouderde router en een enkele antenne. De oplossing was het aanleggen
van een beveiligd systeem met een hoofdantenne en een aantal sub-antennes binnen een
bepaalde straal die draadloos in verbinding staan met elkaar.
We hebben daarnaast veel problemen gehad met de eikenprocessierups, maar er ook lering
uit getrokken. Dat wil zeggen dat we in 2020 nesten vroegtijdig professioneel laten
verwijderen. Ten slotte hebben we de tarieven voor 2020 dit kwartaal vastgesteld.
Derde kwartaal: in de zomer 2019 heeft De Meene weer veel kampeerders mogen
ontvangen. We hebben wederom een zomer gekend met warm weer en weinig regen. De
kampeergasten waren zeer positief. Het terrein lag er het hele jaar goed bij.
Op 22 september hebben we gezamenlijk afscheid genomen van Mark van Aarsen, Hetty
Buursink en Geert Krikke. Hetty is 43 jaar ‘in dienst geweest’ van De Meene en Geert heeft
zich 44 jaar ingezet. Hetty is lange tijd beheerder geweest van de groepsaccommodatie en
de camping en daarna lid geweest van het bestuur. Geert is onder andere secretaris geweest
van het bestuur en hij heeft verantwoordelijkheid voor het terrein gedragen. Ook is hij lid
geweest van de Vrienden van De Meene.
Vierde kwartaal: Klaas Bijkerk en Willy ten Hoopen hebben in begin november aangegeven
dat ze wilden stoppen als coördinatoren van respectievelijk het gebouw en het terrein.
Vervolgens gaven Cobi en Basjan eind november aan ook te stoppen met hun functie als
beheerder van de camping. 15 jaar lang is Cobi met behulp Basjan beheerder van de
camping geweest. Cobi nam destijds het beheer over van Hetty toen zij 65 jaar werd.
We hebben voor alle bovengenoemde functies begin 2020 een opvolger kunnen aanstellen.
Eind december zijn Harrie van de Belt en Herman ten Oever gestopt als vrijwilligers voor De
Meene. Op de medewerkersvergadering in november hebben we gezamenlijk de
beleidsuitgangspunten en voorzieningen geëvalueerd die de vrijwilligers belangrijk vinden en
Klaas en Willy bedankt voor hun inzet.

De penningmeester gaf daar aan dat de camping en de groepsaccommodatie dit jaar hogere
omzetten gerealiseerd hebben ten opzichte van 2018.
In september gaf het bestuur van de Vrienden van De Meene aan om de stichting te willen
opheffen. Gezamenlijk hebben we de verdere afhandeling georganiseerd. Tom van Duffelen
als voorzitter, Ben Bijker als secretaris en penningmeester, Geeft Krikke als
vertegenwoordiger van De Meene en Dorrit Schwirtz als lid worden bedankt voor hun
jarenlange inzet. De stichting Vrienden van De Meene heeft voor stichting De Meene erg
veel betekend. Hieronder een overzicht.
Schenkingen Vrienden van De Meene aan De Meene door de jaren heen
1988
1992
1995
1997
1999

bijdrage grond
kampeerdersonderkomen voorpost
speelwerktuigen
speelwerktuigen
bijdrage keuken

Conversie gulden à euro
2003
2004
2005
2008
2009
2010
2011
2014
2016
2017
2019
Totaal

bijdrage toiletgebouw
speelwerktuigen
grasmaaimachine
aanplant bos
terrasmeubilair
banken
wasmachine en -droger
riolering kerkterrein
speelwerktuigen
nieuwbouw/toiletruimte
speelwerktuigen (na opheffing VvDM)

ƒ43.000,00
ƒ10.300,00
ƒ1.800,00
ƒ2.500,00
ƒ20.000,00
ƒ77.600,00

€35.213,34
€15.000,00
€3.500,00
€6.200,00
€10.500,00
€1.460,00
€364,50
€1.650,00
€6.999,20
€9.000,00
€20.000,00
€11.000,00
€120887,04

Resultaten 2019
Volgt op een later tijdstip.

Balans 2019
Volgt op een later tijdstip.

