Jaarverslag 2017 Stichting Haagvalken
Inleiding
De Stichting Haagvalken is opgericht op 12 september 2016 en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 66860695. Op 20 december 2016 is door de Belastingdienst
medegedeeld dat de de stichting aangemerkt is als 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
De Stichting Haagvalken is in 2017 voor een tweetal projecten verplichtingen aangegaan. Voor een
derde project lopen er nog gesprekken/mailwisselingen. We veronderstellen dat dit derde project in
2018 tot afronding komt.
Hieronder gaan wij nader in op de drie projecten.
Het Nationale Theater (HNT), gevestigd in Den Haag.
Na een prima kennismakingsgesprek met medewerkers van HNT hebben we ons uitvoerig laten
informeren over een lopend project, gemaakt voor basisscholen. Het is een theatervoorstelling met
als titel DON QUICHOT DENKT NA! De bedoeling van dit stuk is dat de kinderen na gaan denken
over het verschil tussen liegen en niet de waarheid spreken. Deze voorstelling wordt zowel in het
theater als op basisscholen in het land uitgevoerd. Naast de voorstelling is er ook nog een spel
ontworpen, Don Q, dat naderhand op de scholen kan worden gespeeld en aansluit op de
toneelvoorstelling. Een delegatie van het bestuur heeft een voorstelling op een basisschool
bijgewoond en was daarvan zeer onder de indruk.
HNT heeft in ontwikkeling het project WIJ ZIJN NEDERLAND. Ook dit is voor leerlingen van het
basisonderwijs. Het project WIJ ZIJN NEDERLAND is een theaterproject dat kinderen in de
basisschoolleeftijd uitdaagt samen met hun klasgenoten te praten, te denken en te werken aan
hun persoonlijke Nederlandse identiteit. Het project wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld door
NTjong en de afdeling educatie van Het Nationale Theater.
Stichting Haagvalken heeft voor 2017 financiële steun toegezegd voor de ontwikkeling en
uitvoering van het project met een bijdrage van € 25.000.
Staatsbosbeheer, gevestigd in Amersfoort
Ook bij Staatsbosbeheer hadden we een prima kennismakingsgesprek en werden geïnformeerd
over de Stichting NatuurWijs, een vernieuwend onderwijsprogramma voor natuurbeleving en educatie gericht op basisscholen. Het is opgezet door het NatuurCollege, Staatsbosbeheer en de
Universiteit Utrecht. NatuurWijs wil jonge mensen kennis laten maken met de natuur en hen zelf
laten ervaren hoe het is om daarmee verbonden te zijn. Op de langere termijn wil NatuurWijs zo
een basis leggen voor een duurzame samenleving.
Stichting Haagvalken heeft voor 2017 financiële steun toegezegd voor de ontwikkeling en
uitvoering van het project Natuurwijs in Leiden met een bijdrage van € 25.000. Concrete
doelstelling van het plan betreft natuureducatie voor minstens 1.125 kinderen in Leiden te
realiseren in de schooljaren 2018/2019 en 2019/2020.
Children in the Wilderness (CITW), gevestigd in Zuid-Afrika
Om niet alleen in Nederland maar ook een organisatie in het buitenland financieel te ondersteunen
is de stichting in gesprek met een vertegenwoordiger van CITW. De doelstellingen van CITW
overlappen die van de Stichting Haagvalken. In het bestuur is afgesproken de mogelijkheden te
onderzoeken voor het ondersteunen van een van de educatieve programma’s van CITW. Er zijn
voor 2017 nog geen concrete afspraken gemaakt.

Vooruitzichten
De werkzaamheden van het stichtingsbestuur zijn voor het jaar 2018 wederom gericht op het
zoeken naar en beoordelen van projecten die voldoen aan de doelstellingen van de stichting.
Verder verdiept het bestuur zich in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het opzetten van
eigen projecten al dan niet in combinatie met anderen.
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