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Bestuursverslag 2021

Uit Beleidsplan 2020 – 2025:

De “Stichting Santpoort” heeft zich ten doel gesteld om:

1. Het behoud, de bescherming en waar mogelijk het herstel van de waardevolle cultuurhistorische
elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort.

2. Het behartigen van de algemene belangen met betrekking tot het woon- en leefmilieu in
Santpoort. 

En over de werkwijze hierbij wordt het volgende gezegd:

1. Bewustmaking:  Bestuurders, bewoners en andere betrokkenen bewust maken van de kwaliteiten

van Santpoort en haar landelijke omgeving.

2. Gesprekspartner:  Vooraf gesprekspartner zijn bij planontwikkeling (w.o. bouw-, bestemmings- en

beheerplannen)

3. Kritisch volger:  Nieuwe plannen achteraf kritisch beoordelen en zo nodig actie te ondernemen

wanneer het landschap of een cultuurhistorisch element of het woon- en leefmilieu in generieke

zin bedreigd wordt.

Concretisering naar 2021

1. Lopende dossiers.

De dossiers waaraan in 2021 volop is gewerkt zijn:

● Blekersduin. Is in afronding, maar voordat de ruimte voor de Dekamarkt een gezellig

dorpsplein is, dat goed bereikbaar is ook voor minder mobiele dorpsbewoners en waar plek is

voor ontmoeting en een praatje is nog het een en ander nodig. En voordat de groene ruimte

achter het plein mooi en toegankelijk is, is ook nog veel nodig. We hebben dit kritisch gevolgd

en de contacten met de beheerder en overheid gebruikt om onze ideeën en de wensen van

de bewoners hierover zoveel mogelijk gerealiseerd te krijgen.

● Nieuwbouwplannen Driehuis en gevolgen voor Santpoort. We hebben de bouwplannen die

de gemeente heeft in Driehuis kritisch gevolgd, in goed contact met het Wijkcomité Driehuis,

en met name de gevolgen die die plannen hebben voor Santpoort. Op dit moment hebben

deze plannen geen gevolgen voor Santpoort, wij blijven het kritisch in de gaten houden.

● Duinrand. Jaren geleden al is door de overheid besloten dat de landbouwgronden in de

binnenduinrand in Velsen toegevoegd moeten gaan worden aan het Natuur Netwerk

Nederland. De provincie moet dit beleid uitvoeren. Sinds begin 2021 maakt de provincie

concreet werk van de uitvoering. In onze gemeente gaat het met name om de gronden van

boerderij Westerhoeve en van de paardenhouderij Hofstede de Kruidberg. De eigenaren van

deze bedrijven zullen hun bedrijfsvoering dan moeten aanpassen aan de regels die voor het

beheren van natuurgebied gelden. Zij betwijfelen sterk, of dat wel mogelijk is. De inzet van

Stichting Santpoort in deze ontwikkeling was om de belangen van het mooie landschap te

behartigen, waarin kleinschalige boerenbedrijven als onderdeel van de natuur een

belangrijke cultuurhistorische waarde hebben. Wij hebben geprobeerd om in contact met

onze achterban, de provincie, de gemeente en de betrokken bedrijven een rol te spelen in
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het tot stand brengen van een dialoog die tot behoud en mogelijk versterking van het

waardevolle landschap moet leiden.

● Herinrichting Wüstelaan, Molenstraat en Vlugthovenstraat. De herinrichting van deze straten

is deels gerealiseerd en deels wordt het in 2022 afgerond. We hebben waar mogelijk onze

input gegeven tav  de kwaliteit van de herinrichting en de elementen die daarin bepalend zijn

voor het karakter.

● Visie op Velsen. De gemeente Velsen actualiseert de ‘Visie op Velsen’. Dit is  het lange termijn

toekomstbeeld dat onze gemeente de afgelopen jaren richting heeft gegeven. Wij hebben dit

gevolgd en ook onze input gegeven.

Een ander dossier dat we nog niet gesloten hadden, en toch weer enige aandacht en alertheid vroeg,

betrof:

● Brederoodseweg 41 a. Door de zogeheten Brederode Coalitie is bezwaar ingesteld tegen de

bestemmingsplanwijziging die nodig was om hier enkele villa’s te bouwen. Dit bezwaar is

door de Hoge Raad gehonoreerd en het bestemmingsplan is vernietigd. Dat betekent dat het

oorspronkelijke bestemmingsplan ‘agrarisch met waarden’ weer van kracht is. Het is

vooralsnog niet duidelijk wat de consequenties zijn en wat het met de grond gaat gebeuren.

Wij zullen dit volgen en in contact treden met de Stichting Omgeving Ruïne van Brederode

over eventueel acties vanuit onze stichting.

2. Slapende dossiers.

Er zijn enkele dossiers waarbij het nog niet goed in te schatten is welke ontwikkelingen er zullen zijn.

We volgden de dossiers actief, en naar bevind van zaken zullen we ermee aan de slag gaan. Echter in

2021 speelde dit niet.

● Naaldkerk.Er zijn ontwikkelingen te verwachten in die zin dat het bestuur van de parochie de

plannen voor herbestemming van de kerk zal gaan beoordelen en definitief zal willen gaan

maken. We volgen dit en ons toetsingskader wordt bepaald door de waarde die de kerk als

gebouw heeft in het beeld van Santpoort en in die zin bescherming verdient.

● Handgraaf terrein. Onduidelijk welke ontwikkelingen te verwachten zijn, maar het betreft een

kostbaar en kwetsbaar landschap, dus we blijven zeer alert.

3. Nieuwe dossiers in 2021.

In 2021 vroegen nieuwe ontwikkelingen onze aandacht zoals de aanleg van verkeersdrempels in de

Wüstelaan en de Wijnoldy Daniëlslaan, Natuurontwikkeling Binnenduinrand,  Bomenbeleidsplan,

Beheerplan buitenplaats Spaarnberg, provinciaal onderzoek naar tracé van doorfietsroute tussen

Haarlem en Santpoort, bouwplan jongerenhuisvesting Vlietweg en bouwplan Landje van Sinneveld.

4. Bewustmaking en educatie.

Belangrijk middel om onze doelen te realiseren zonder alleen te reageren op ontwikkelingen die zich

aandienen, is het bewustmaken van inwoners en overheid van de cultuurhistorische waarde van
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landschap en bebouwing. Het bieden van culturele, historische en aardkundige context aan

verschillende doelgroepen kan de betrokkenheid bij waar wij als stichting voor staan vergroten.

We hebben daarom in 2021 de volgende activiteiten verricht:

● De Brederoderoute is in een nieuw jasje opnieuw uitgegegeven en verspreid.

De andere punten in het werkplan hebben (nog) niet voldoende aandacht gehad. Het plan met

betrekking tot  Bewustmaking en Educatie komt terug in het volgend werkplan.

● Natuurlijk is ook  weer een nieuwe Zandpoort gemaakt en aan alle donateurs als gift

toegestuurd en maandelijks zijn stukjes Thuis in Santpoort geschreven en verspreid in de

Jutter/Hofgeest en via Facebook.

● Als extra hebben we in 2021 een mooi boekje uitgegeven waarin alle stukjes Thuis in

Santpoort zijn gebundeld. Deze boekjes zijn als geschenk verstrekt aan donateurs van

Stichting Santpoort.

5. Netwerk.

Als gevolg van de  fusie begin 2020, de wijzigingen in bestuurssamenstelling, maar ook de

beperkingen vanwege corona, is het nodig om actief te werken aan ons netwerk. Hiermee in in 2021

ondanks Corona een begin gemaakt door het nieuwe bestuur. Het gaat dan om het netwerk binnen

de stichting: bestuur, redactieleden van de Zandpoort, schrijvers en fotografen die daaraan bijdragen,

alle vrijwilligers die op veel manieren een bijdrage leveren en de donateurs/leden van de stichting.

We hebben in september een vrijwilligersbijeenkomst gehouden waarbij we ons werkplan besproken

hebben, ideeën hebben uitgewisseld en nader kennis hebben gemaakt met vele vrijwilligers

waaronder de redactie. Helaas kon de donateursbijeenkomst in het najaar vanwege Corona

maatregelen niet doorgaan.

Wij hadden op 31/12/2021: 499 donateurs, 1062 volgers op Facebook, 991 nieuwsbrieflezers en 26

actieve vrijwilligers

Het netwerk van het bestuur met zusterorganisaties, pers,  gemeentelijke overheid en raadsleden

hebben we nodig om een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan plan- en besluitvorming rond de

zaken waarin wij actief willen zijn, en om onze bijdrage in een vroeg stadium te kunnen geven en niet

pas als plannen via de openbare kanalen tot ons komen. Het uitbouwen en effectief gebruik maken

van dit netwerk zal aandacht blijven vragen.

6. Bestuurlijke zaken

Het bestuur bestaat uit 5 leden, sinds 1 augustus heeft Jeroen Hermens de taken van de

penningmeester overgenomen van Guus van ‘t Hof. Verder is het bestuur ongewijzigd. Voor de

actuele status, kijk op onze website.

Op 1 juli 2021 is de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. Wij

hebben een scan gedaan hoe wij er voor stonden en hebben naar aanleiding daarvan een aantal

zaken aangepast en vastgelegd in ons beleidsplan en in de statuten. Per 3 maart 2022 zijn de nieuwe

4



statuten van kracht geworden. Op onze website staan de nieuwe statuten en de laatste versie van ons

beleidsplan.

Vanaf dit boekjaar 2021 bestaat het jaarverslag uit een bestuursverslag en een financieel verslag. Ook

zijn de cijfers gecheckt door een kascommissie .

7. Algemene informatie

STICHTING SANTPOORT

De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41222823

bestuur:

voorzitter: A. A. van der Wiel

secretaris: J. Veer

penningmeester: J.B.A. Hermens

algemene bestuursleden: T. van der Zanden

N. Bromet

Kascommissie: R. Vogelsang

P. Carson
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Jaarrekening 2021

Toelichting:

Voor de financiering van de reguliere activiteiten is de Stichting Santpoort nagenoeg geheel
afhankelijk van de donaties van haar donateurs. De jaarlijkse donatie bedraagt minimaal € 15,-.

De Stichting heeft met behulp van subsidie van diverse instanties de “Brederoderoute” ontwikkeld.
Voor de financiering van het bijhouden van dit project was een voorziening opgenomen. Omdat het
contract met de ANWB in 2011 geëindigd is, is de verplichting van de Stichting om de route te
onderhouden ook beëindigd. De ANWB zal, na navraag, niets aan onderhoud van de route doen.
Omdat in de afgelopen 10 jaar gebleken is dat onderhoud van de route goed te doen is en niet al te
kostbaar is heeft de Stichting besloten voorlopig de route verder te onderhouden.
Tot de kosten zijn te rekenen eventuele vervanging en bevestiging van de tekstbordjes van de
bewegwijzering en informatiepanelen bij de diverse monumenten.

Zoals bekend heeft de stichting met ingang van 1 januari 2017 de status van 'Culturele ANBI”
gekregen. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een
extra giftenaftrek geldt. Verwezen kan worden naar de informatie op de website hieromtrent.

In 2021 heeft Stichting Santpoort het boekje ‘Thuis in Santpoort’ uitgegeven. Het beschrijft markante
gebouwen uit het dorp. Het boekje wordt verkocht aan de plaatselijke boekhandels. De donateurs en
vrijwilligers hebben als dank in 2021 een gratis exemplaar ontvangen.

Balans:

De voorraad drukwerk betreft de voorraad van het boekje ‘Thuis in Santpoort’

Vooruit ontvangen bedragen (voorheen crediteuren) betreft de vooruit betaalde donatiegelden.
Meerdere donateurs hebben voor een aantal jaren in het vooruit betaald.

Het eigen vermogen bevat ook de reserveringen voor ondersteuning cultuurhistorie en landschap,
juridisch advies, en continuïteitsreserve. In het volgende jaarverslag zal dit nader gespecificeerd
worden.
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Advies van de kascommissie aan Stichting Santpoort te Santpoort-Zuid betreffende boekjaar 1
januari 2021 - 31 december 2021

De kascommissie heeft de jaarstukken bestaande uit de Balans per 31-12-2021 met een balanstotaal
van € 50.929 en een vermogen van € 45.626 en de Staat van baten en lasten met een resultaat van €
2.711 gecontroleerd en geen onjuistheden of onrechtmatigheden geconstateerd.
Het resultaat van boekjaar 2021 van € 2.711 is toegevoegd aan het vermogen. Dit is in de jaarstukken
van 2021 als zodanig verwerkt. Santpoort zuid, mei 2022

BALANS
31-12-2021 31-12-2020

activa

Liquide middelen €      50.031 €      47.485
Debiteuren €            90 €           485
Voorraad drukwerk €          808

 

€      50.929 €      47.970

passiva

Eigen vermogen €     45.626 €     42.915
Voorziening Brederode route €       1.400 €       1.400
Voorziening evenementen €          450 €          450
Crediteuren €            14 €       3.205
Vooruit ontv. bedragen €       3.439 €             -

  

€     50.929 €      47.970
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BATEN EN LASTEN

2021 2020
BATEN

Donaties 9.770 7.997
Verkopen “De Zandpoort” 633 741
Verkopen “Thuis in Santpoort” 1.037
Rente 0 0

  
 

€ 11.439 € 8.738

LASTEN

Uitgave "De Zandpoort" 4.030 4.014
Uitgave “Thuis in Santpoort” 2.184
Beheer en administratie 645 1.091
Verzekering 455 166
Abonnementen 0 198
Bestuurszaken 188 261
Relatiegeschenken 96 25
Brederoderoute 642 500
Overige algemene kosten 489 377

  
  

€ 8.728 € 6.633

voordelig saldo € 2.711 € 2.105
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