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In dit jaarverslag zijn geen verblijfsresultaten en financiële overzichten opgenomen 
van 2017. Excuses voor de late totstandkoming van dit jaarverslag, het knelpunt 
was de financiële verantwoording. 

  



Van de voorzitter 
 
Het jaarverslag is dit jaar veel te laat. Het is daarnaast niet gelukt om de (financiële) 
resultaten te verwerken in dit jaarverslag. 
Hoe gaat het met De Meene? Het wordt mij regelmatig gevraagd. Eigenlijk gaat het 
goed, maar we zien wel dat de markt voor zowel het kamphuis als de camping 
verandert. 
De schoolreisjes in het gebouw maken het leeuwendeel uit van de verhuringen voor 
het gebouw van de Meene. De weekends van sportverenigingen en jeugdgroepen zijn 
in aantal absoluut gedaald. Overal het probleem van onvoldoende vrijwilligers om de 
kinderen te begeleiden. Daar zien we terug dat we allemaal steeds drukker (denken) 
te zijn en prioriteit geven aan onze eigen besognes. Dit gegeven maakt ook dat onze 
medewerkers en het bestuur zich afvragen of de oorspronkelijke doelstelling van 
Stichting de Meene nog wel in het huidige tijdsgewricht past. 
 
Onze primaire doelstelling is het exploiteren van een kampgebouw ten behoeve van 
jeugd en jongerenwerk. En dan ook nog met een voorkeur voor groepen die het in het 
leven wat minder goed hebben getroffen. Die groepen zijn niet meer zo te 
onderscheiden. Dat is enerzijds mooi maar tegelijkertijd vragen we ons af of we met 
vrijwilligers veel inzet moeten blijven plegen om een relatief goedkope accommodatie 
aan te bieden aan families, personeelsfeesten etc. die juist daar op afkomen. Een 
eerste discussie hierover heeft er toe geleid dat in elk geval onze medewerkers vinden 
dat de doelstelling nog altijd stevig overeind staat. Nog steeds is de hoofdmoot van 
het gebruik ten behoeve van kinderen en jongeren.  
 
Ook het kamperen is aan verandering onderhevig. Luxere caravans en toenemend 
bezoek van gasten met campers. Dat stelt ook eisen aan de voorzieningen op de 
camping zoals de elektra voorziening, Wi-Fi en natuurlijk het toiletgebouw. Investeren 
dus! 
We doen er veel aan om de zaak up to date te houden maar moeten het doen met de 
vrijwilligers die er zijn. We doen vanuit het bestuur van de Stichting moeite om nieuwe 
medewerkers te vinden en het lijkt er op dat de volgende generaties toe zijn aan een 
actievere rol.  
Grappig is overigens wel dat ook het klassieke kamperen met een kleine, maar 
kwalitatief hoogwaardige tent (en vaak mensen op de fiets) weer toe lijkt te nemen en 
dat die mensen de Meene goed weten te vinden. Ons natuurkampeerterrein is geliefd 
bij de doelgroep.  
Dat is ook fijn omdat nu eenmaal de Meene niet als doel heeft een zo hoog mogelijke 
omzet te halen. Kwaliteit voor kwantiteit. Gezinnen met jonge kinderen en de “grijze 
golf” zijn onze belangrijkste doelgroepen.  
Al met al denk ik dat we tevreden kunnen zijn en vast kunnen stellen dat het wel goed 
gaat. Veel betrokkenheid van onze medewerkers en een legertje Hutwachten die het 
gastheerschap probeert goed vorm te geven.  
 
Dick Buursink, voorzitter 
 



 

Samenstelling bestuur en beheercommissie 
 
Het bestuur van stichting De Meene was in 2017 als volgt samengesteld: 
 
Dick Buursink Voorzitter Algemeen toezicht 
Peter Tieke Secretaris  
Mark van Aarsen Penningmeester Toezicht administratie 

beheerders 
Basjan van Zijl Beheerder Coördinatie hutwachten, 

toezicht schoonmaak terrein en 
gebouw 

Dick Vreeken 2e voorzitter  
Herman Westen lid Toezicht gebruik en onderhoud 

gebouwen 
Geert Krikke lid Toezicht gebruik en onderhoud 

terrein, vertegenwoordiging in 
St. Vrienden van De Meene 

Hetty Buursink lid   

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 

Voorzitter Beheercommissie 
Werkgroep onderhoud gebouwen  

Klaas Bijkerk Werkgroep onderhoud terrein  
Truus van Galen Werkgroep hutwachten  
Esther Buursink Werkgroep schoonmaak gebouwen  
Rieke Spijk Verhuur gebouw  
Cobi van Zijl Verhuur kampeerterrein 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Het jaar 2017 
 
Dit jaar hebben een aantal belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden voor De 
Meene.  
Te denken valt aan de realisatie van de verbouwing van de groepsaccommodatie 
van De Meene en het feit dat De Meene dit jaar 85 jaar bestond. Daarnaast zijn 
er twee nieuwe coördinatoren benoemd voor de werkgroep onderhoud gebouwen 
en de werkgroep onderhoud terrein. 
Het bestuur is in 2017 tien keer bij elkaar gekomen om te vergaderen over dit 
soort gebeurtenissen en investeringen, vaak gevoed door onze eigen vrijwilligers. 
De Meene bestaat mede dankzij onze vrijwilligers, waaronder het bestuur, in deze 
unieke vorm.  
 
Winter: in de winter van 2017 is de verbouwing geweest van de natte groep van 
de groepsaccommodatie. De aannemer van het project was Wilmink-Oosterveld, 
die een goed resultaat geleverd heeft. De douches en toiletten zijn van elkaar 
gescheiden, er is nieuw sanitair geplaatst en het gebouw is groter geworden. De 
accommodatie is de eerste drie maanden niet verhuurd vanwege deze verbouwing 
met een prachtig eindresultaat.  
De Vrienden van De Meene bedanken wij verder voor een deel van deze 
investering.  
Wissel: bij de werkgroep onderhoud gebouwen heeft Willy ten Hoopen de 
coördinerende taak overgenomen van Jeroen Buursink en bij de werkgroep 
onderhoud terrein heeft Klaas Bijkerk deze taak overgenomen van Gerrit 
Brinkman. We bedanken Jeroen en Gerrit voor hun jarenlange inzet.  
 
Lente: NL-doet heeft €800 opgebracht, wens is om voor het komende jaar meer 
structuur te geven aan dit event in de vorm van een klussenlijst. Onzeker blijft 
natuurlijk het aantal aanmeldingen en de capaciteiten van de vrijwilligers.  
Voor kampeerders is de elektriciteit berekend in de all-in prijs voor een plaats, er is 
geen aparte berekening meer voor. Verder is er een nieuwe hutwachtcomputer 
aangeschaft. 
In mei is het jubileum gevierd van het 85-jarig bestaan van De Meene. Het waren 
maar liefst honderd personen aanwezig.  
 
Zomer: in de zomer is de AED geplaatst en op voorhand zijn er een aantal 
vrijwilligers op cursus geweest. De beschikbaarheid van een AED zorgt voor alle 



aanwezigen op De Meene voor een veel grotere overlevingskans voor mensen 
met een hartstilstand.  
Over 2017 heeft De Meene meer kampeerders gehad dan in het jaar 2016. We 
hebben een zomer gekend met mooi weer en relatief weinig regen. Er wanneer er 
regen viel heeft de succesvolle drainage aan het begin van het jaar gezorgd voor 
weinig wateroverlast. Ook kortingsacties in bepaalde periodes hebben gezorgd 
voor meer kampeerders. 
 
Najaar: het nieuwe kampeerterrein is helemaal ingericht met als doelstelling om 
het vanaf volgend jaar te kunnen verhuren aan kampeerder.  
Een aantal vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat veel kampeerplekken op De 
Meene zijn voorzien van zes ampère.  
Verder is er vergaderd over een aantal investeringen in de toekomst, zoals het 
plaatsen van extra watertappunten en het vervangen van de achterwand van de 
groepsaccommodatie. 
Aan het einde van 2017 zijn we door de ANWB erkend als kwaliteitscamping met 
drie sterren. Een heel mooi resultaat voor ons waar we als vrijwilligers trots op 
mogen zijn. 
  
 
 
 
 
 
 



Resultaten 
 
De resultaten van 2017 met betrekking tot de verhuur van het gebouw 
en het aantal kampeerders volgen in het jaarverslag van 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiën 
 
De financiële overzichten van 2017 volgen in het jaarverslag van 
2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag Vrienden van De Meene 
 

V R I E N D E N  V A N  D E  M E E N E 
 
     JAARVERSLAG 2017 
ALGEMEEN: 
 
Wij blijven nog steeds zoeken naar nieuwe bestuur-leden, die op termijn functies 
kunnen overnemen van de 70-plussers die nu de kar nog blijven trekken. Harrie 
van de Belt houdt zich nog steeds bezig met het inzamelen en verkopen van 
boeken, etc.. 
 
Door de functie-wisselingen, en door dat we er achter kwamen, dat er minimaal 
drie bestuursleden ingeschreven moeten zijn bij de KvK, dus Gerrit Hofstra er uit 
en Geert Krikke er in, om een eventuele opheffing van onze Stichting nog mogelijk 
te maken, zonder dat ons geld naar de Overheid zou verdwijnen. Het is ons gelukt 
na een aantal gesprekken, Dorrit Schwirtz als vierde bestuurslid aan te trekken, en 
in te schrijven bij de KvK, waardoor ons geld dus voor De Meene beschikbaar 
blijft. 
 
Samenstelling bestuur en toekomstvisie: 
   
Voorzitter:  Tom van Duffelen  aftredend in  2019, of later 
Secretaris/ 
Penningmeester: Ben Bijker     2019, of later 
 
Leden:  Geert Krikke (De Meene)   2019, of later 
   Doritt Schwirtz (per 01-12-2017) 2023 
   Vacature      
   Vacature      
    
Het voortbestaan van deze Stichting is voorlopig gewaarborgd. 
De zoektocht naar Opvolgers voor de eerste drie genoemde bestuursleden (allen 
75+), heeft tot nu toe niets opgeleverd. Wij willen in de eerste plaats een goede 
boekhouder vinden, die op zijn minst de penningmeester kan ondersteunen, en 
nog liever, wil vervangen! 
Als dit allemaal niet lukt, dan zullen we in overleg gaan met het bestuur van 
Stichting De Meene, hoe deze extra inkomensbron voor hen behouden kan blijven. 
 
Namens het bestuur, 
Secr./Penningmeester, 
 
Ben Bijker 


