Jaarverslag 2021 Stichting Haagvalken
Inleiding
Stichting Haagvalken is opgericht op 12 september 2016 en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 66860695. Sinds 20 december 2016 is de stichting een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Doelstellingen van de Stichting Haagvalken
De stichting heeft ten doel het bevorderen van cultuur, kunst en natuurbehoud en de daaraan
dienstbare educatie. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Gang van zaken in het boekjaar
COVID-19 heeft ook in dit boekjaar zijn weerslag gehad op de Stichting Haagvalken. De
lockdowns legden de werkzaamheden van het bestuur alsmede van de met ons samenwerkende
organisaties zo goed als plat. Werkbezoeken op kantoren alsmede in ‘het veld’ hebben in het
boekjaar niet plaatsgevonden. Niettemin zijn/worden er toch, zij het met vertraging, projecten
gerealiseerd.
Gerealiseerde projecten:
Wij zijn Nederland
Wij zijn Nederland is een theatervoorstelling voor leerlingen van het basisonderwijs. Het bestaat
uit verschillende voorstellingen voor leerlingen van groep één tot en met acht, die in de klas
worden gespeeld. De identiteitscrisis in de samenleving is de rode draad. De voorstelling daagt
kinderen in de basisschoolleeftijd uit samen met hun klasgenoten te praten, te denken en te
werken aan hun persoonlijke Nederlandse identiteit.
Het project is in gezamenlijkheid ontwikkeld door HNTjong en HNTeducatie van Het Nationale
Theater.
In het boekjaar zijn de laatste voorstellingen die door de lockdown niet konden doorgaan, alsnog
gespeeld. Stichting Haagvalken was co-sponsor van dit project.
SuperSpeurders
Het SuperSpeurders-programma is in 2018 door Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK)
ontwikkeld om kinderen de Gelderse natuur en kastelen te laten ontdekken zodat ze
spelenderwijs leren hoe waardevol deze erfgoederen zijn. Ze ervaren zelf hoe mooi de bossen
en andere natuurgebieden zijn en wat voor dieren en planten daar allemaal voorkomen. En op
de kastelen kunnen ze in aanraking komen met vroegere bewoners en luisteren naar spannende
verhalen.
Nieuwe SuperSpeurders ontvangen een spannend welkomstpakket met een speciale zaklamp en
een Speel- en Speurboek. Daarna volgt er jaarlijks een uitnodiging voor de SuperSpeurdersdag,
vol leuke activiteiten.
Sinds de lancering zijn er ruim 700 kinderen aangemeld als SuperSpeurder. Ook de meer dan 200
aanmeldingen voor elk van de eerste twee edities van de SuperSpeurdersdag overtroffen de
verwachtingen.
Door dit succes heeft het GLK besloten het programma verder door te ontwikkelen zodat meer
kinderen benaderd kunnen worden om SuperSpeurder te worden en meer SuperSpeurdersdagen
te organiseren. Stichting Haagvalken heeft deze uitbreiding gefinancierd.
De Wulp
Vaak wordt de grutto gekozen als boegbeeld van de weidevogels, maar ook de wulp is
kenmerkend voor het Nederlandse boerenland. Van oudsher broedt de wulp in diverse
landschapstypen, maar de soort is uit veel gebieden verdwenen en broedt nu vooral in agrarische
gebieden. In de laatste decennia is het aantal wulpen met wel veertig procent afgenomen. Ook
in het agrarisch gebied gaat de soort achteruit.
Om gerichte beschermingsmaatregelen te kunnen nemen, is meer kennis nodig over de oorzaken
van deze achteruitgang. Het project vindt plaats op een tiental plaatsen in Drenthe en bestaat
uit het beschermen van de wulpenkuikens met behulp van rasters plus daarnaast het monitoren
van de kuikens met behulp van radiozenders die op de kuikens worden aangebracht.

De nestbescherming en het zenderonderzoek heeft in het broedseizoen van 2021 plaatsgevonden
en de eerste resultaten waren eind 2021 bekend. Voor een gedegen wetenschappelijke analyse
en publicatie is echter meer tijd nodig; deze zullen in 2022 plaatsvinden.
Dit project wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Akkervogels, dat zich inzet voor akkervogels in
Nederland en daarbuiten door het in stand houden, verbeteren en uitbreiden van hun
leefgebied. Het kenniscentrum doet al sinds enkele jaren onderzoek naar de wulp. Met de steun
van Vogelbescherming wordt het onderzoek nu opgeschaald.
Stichting Haagvalken is co-sponsor van dit project.
Natuurmonumenten
In 2016 is Natuurmonumenten gestart met de aanleg van de eerste eilanden van Marker Wadden,
samen met het onderwaterlandschap zo’n 1.000 hectare groot. Sinds 2018 is het Haveneiland
toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters, de overige vier natuur-eilanden
zijn niet toegankelijk.
Al snel na de aanleg van de eilandengroep ontstond plankton dat algen opvreet, wat leidde tot
helderder water en een verbeterde visstand. 20 Duizend oeverzwaluwen, duizend kluten,
drieduizend slobeenden, duizend zwarte sterns en honderden dwergmeeuwen, zijn
geïnventariseerd door tellers bij een eerste tussenrapportage. Landelijk schaarse of zeldzame
vogelsoorten zijn op Marker Wadden gaan broeden, zoals de strandplevier, dwergmeeuw,
krooneend, zuidelijke bonte strandloper en de ijseend.
In 2021 kreeg Nauurmonumenten de kans om Marker Wadden uit te breiden met een extra
eilandengroep. Hierdoor wordt de contour van Marker Wadden vergroot naar 1.250 hectare.
Het gehele project kost € 12 miljoen. Daarvan wordt € 10 miljoen gesubsidieerd door de
Rijksoverheid en € 1 miljoen door de Provincie Flevoland. Natuurmonumenten staat als
initiatiefnemer voor € 1 miljoen aan de lat. Aan eigen middelen draagt Natuurmonumenten
€ 500.000 bij. Voor de resterende € 500.000,- zijn partners gezocht.
Stichting Haagvalken is gevraagd co-sponsor te worden voor een bedrag van € 10.000,-. We
hebben graag aan dit verzoek voldaan.
Drie kleinere projecten
Dinka School in Arusha, Tanzania
Stichting Haagvalken verstrekt voor een periode van vijf jaar (vanaf 2019) een subsidie aan
Stichting St(h)erk Foundation voor de ondersteuning van de Dinka School in Arusha, Tanzania.
De school biedt kwalitatief beter lager onderwijs dan er nu beschikbaar is in de omgeving.
Daarnaast biedt zij ook onderdak. Zij bieden kinderen naast goed onderwijs ook veiligheid en
bereiden hen voor op een betere toekomst. Dinka School richt zich ook op het bevorderen van
lokale werkgelegenheid in de regio van Arusha. Het gaat om 165 kinderen.
Parkbankjes op landgoed Berbice, Voorschoten
Het park op de buitenplaats Berbice, dat in 1803 in opdracht van jhr. P. Pompe van Meerdervoort
is aangelegd door J.D Zochert sr, is in 2021 in oude staat hersteld met financiële steun van de
Provincie Zuid-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het samenwerkingsverband HollandRijnland.
Vanaf begin 2021 is een hoveniersbedrijf doende geweest om de restauratie ten uitvoer te
brengen en in de maand december van dat jaar is het project afgerond.
In het park zijn een vijftal locaties ontworpen waar de wandelaar een moment kan verpozen,
zoals dat vroeger zo mooi kon worden gezegd. Om dat mogelijk te maken zijn met een donatie
van de Stichting Haagvalken vijf zogenaamde ‘Zocherbankjes’ aangeschaft, naar een ontwerp
van de tuinarchitect Zocher. Met het plaatsen van deze bankjes is de restauratie van het park
voltooid.
Bomen op de kaart
De Stichting Bomen op de kaart is opgericht met als doel om bomen beter te beschermen. Het
hoofddoel is om alle bomen van Nederland op de kaart te zetten om ze beter te leren kennen, te
weten wat ze voor ons betekenen en bovendien om ze te beschermen. De stichting wil deze
bomen op een algemene kaart zetten die ook bij de overheid bekend gaat zijn.
Er wordt hard gewerkt aan een basis app, waarop deze bomen te vinden zijn. Stichting
Haagvalken heeft dit initiatief gesteund met een aanmoedigingsdonatie.

Vooruitzichten
De werkzaamheden van het stichtingsbestuur zijn voor het jaar 2022 wederom gericht op
projecten die voldoen aan de doelstellingen van de stichting.
Financi le resultaten
Jaarrekening 2021 blad 1
Balans per

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020

Bank

400.129,07 359.191,93

Doelvermogen 331.081,64 274.191,93
Crediteuren

Totaal

400.129,07 359.191,93

69.047,43

85.000,00

Totaal 400.129,07 359.191,93

Jaarrekening 2020 blad 2
Resultatenrekening

2021

2020

Toevoeging doelvermogen

56.889,71

13.359,01

Projecten

67.623,00

111.568,00

487,29

72,99

Bankkosten
Totaal

125.000,00 125.000,00

2021
Schenkingen

125.000,00 125.000,00

Totaal 125.000,00 125.000,00

Goedkeuring jaarrekening 2021
De jaarrekening is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 13 april 2022
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