Jaarverslag 2018 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
Stichting Haagvalken is in 2018 voor een aantal projecten verplichtingen aangegaan voor een
totaalbedrag van € 29.730,26. Voor andere projecten lopen er nog gesprekken/mailwisselingen.
We veronderstellen dat deze projecten in 2019 tot afronding komen. Hieronder gaan wij nader in
op de projecten.
Gerealiseerde projecten:
Project Natuurwijs, met aandacht voor het Leidse stadskind is een onderwijsprogramma voor
leerlingen van het basisonderwijs. Het project is ontwikkeld door de Stichting NatuurWijs, dat deel
uitmaakt van Staatsbosbeheer. NatuurWijs wil kinderen 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.
Met de financiële bijdrage van Stichting Haagvalken zijn in 2018 achttien NatuurWijzers in Leiden
opgeleid. De NatuurWijzers gaan aan de slag bij Leidse basisscholen; ieder met een klas een
natuurgebied in rondom Leiden. In totaal zullen 45 schoolklassen, verdeeld over drie jaar, aan
deze activiteit deelnemen.
Project 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 NTjong en de afdeling educatie van Het Nationale Theater.
In november 2018 zijn er try-outs geweest op basisscholen en vanaf maart 2019 is Wij zijn
Nederland te zien op de Haagse basisscholen.
Stichting Haagvalken is co-sponsor van dit project.
Stichting Haagvalken heeft een drietal projecten van Children in the Wilderness, Zuid-Afrika, in het
dorp Beetsha in Botswana gefinancierd, te weten voor:
• de aanschaf van een maalmachine om het graan te malen zodat de vrouwen van het dorp dit
voortaan in hun eigen dorp en in eigen beheer kunnen doen
• het lesprogramma van de Eco-Club voor de Beetsha basisschool
• het lesprogramma van de Yes-club voor de middelbare school waar kinderen uit Beetsha en
vier nabijgelegen dorpen op school gaan
Eco-clubs volgen een gestructureerd curriculum dat erin voorziet om leerlingen die geïnteresseerd
zijn in het milieu een kans te geven om elkaar te ontmoeten, over het milieu te leren en te
discussiëren en zo hun kennis hierover in hun eigen omgeving te delen en hun ideeën over natuuren milieubehoud in praktijk te brengen.
Yes-clubs (Youth Environmental Stewardship) focussen zich op kinderen die in Eco-clubs hebben
laten zien zich echt in te willen zetten voor het behoud van het milieu. De klassen zijn kleiner dan
bij de Eco-clubs en leerlingen worden opgeleid met een grotere nadruk op carrièrekansen,
communicatie, leiderschap, teamwork en verdere milieukennis waaronder vergroting van kennis
over duurzaamheid.

Stichting Haagvalken heeft een financiële bijdrage geleverd aan het project Weidevogels in de
Onnerpolder, een weidevogelproject in Groningen. Hier werd eind 2017 door het Rijke Weide
Vogelfonds van de Vogelbescherming zo’n 20 ha weidevogelgrond veiliggesteld. Met de financiële
steun van Stichting Haagvalken voor inrichtingsmaatregelen in de Onnerpolder is het gebied in
2018 nóg aantrekkelijker gemaakt voor de weidevogels.
Stichting Haagvalken heeft het project Herinrichting Landgoedtheater De Kapschuur financieel
gesteund. Het Herman van Veen Arts Center, gevestigd op Landgoed De Paltz in Soest is een
sociaal maatschappelijk kunstencentrum dat aan jonge kunstenaars speelmogelijkheden en
expositieruimte aanbiedt. Deze kunstenaars komen meestal van conservatoria, dansacademies en
toneelscholen uit Nederland en daarbuiten. Om het groeiende aantal bezoekers te kunnen
ontvangen en de capaciteit van spelplekken van het Landgoedtheater - een voormalig Kapschuur en op buitenpodia te vergroten, is een verbetering en uitbreiding van zowel theaterinrichting als
technische faciliteiten noodzakelijk.
Lopende projecten:
Het project Het Zaanse Rietveld is een natuurgebied van 38 hectare ten zuiden van Alphen aan de
Rijn. Het is in 2006 als natuurgebied ingericht en bij Staatsbosbeheer in eigendom gekomen. De
laatste jaren wordt het gebied echter hard getroffen door de droge zomers. De vogelplas en de
omringende moeraslanden vallen steeds vaker droog waardoor er steeds meer verruiging optreed.
Het risico dat de belangrijke natuurwaarden van dit gebied in de nabije toekomst gaan verdwijnen,
wordt zo steeds groter.
Met de toegezegde financiële bijdrage van Stichting Haagvalken wordt de waterhuishouding in Het
Zaanse Rietveld weer op een dusdanig peil gebracht dat er genoeg voedsel voor de (jonge) vogels
te vinden is en de diverse soorten voor dit natuurgebied behouden blijven.
Het project de Blauwe Brigade wordt gerealiseerd op de Veluwe. Tussen Hoog Buurlo en Kootwijk
bevindt zich een vochtige heide. Op deze vochtige heide vliegt een heel zeldzaam geworden
vlinder, het Gentiaanblauwtje. Het Gentiaanblauwtje is een vlinder die strenge eisen stelt aan haar
habitat. Door stikstofdepositie is de habitat van het Gentiaanblauwtje nagenoeg verdwenen
waardoor de laatste populatie Gentiaanblauwtjes op de Veluwe dreigt te verdwijnen. Door middel
van kleinschalig beheer door een groep deskundige vrijwilligers, de Blauwe Brigade genoemd,
onder leiding van een boswachter van Staatsbosbeheer wordt geprobeerd om de populatie
Gentiaanblauwtjes te behouden en wellicht ook uit te breiden.
Stichting Haagvalken financiert de training, uitrusting en begeleiding van deze vrijwilligers.
Project Multivan voor de regio Kuststreek. De huidige verouderde schaftkeet, onderkomen voor de
vrijwilligers die de landgoederen en natuurgebieden in de kust- en bollenstreek van het ZuidHollands Landschap onderhouden, is aan vervanging toe.
Stichting Haagvalken financiert de nieuw te bouwen Multivan die niet alleen bescherming tegen de
elementen biedt aan de vrijwilligers maar ook in een handomdraai omgetoverd kan worden tot een
educatief informatiepunt dat op verschillende plaatsen mensen/kinderen enthousiast kan maken
over de natuur.
Vooruitzichten
De werkzaamheden van het stichtingsbestuur zijn voor het jaar 2019 wederom gericht op het
zoeken naar en beoordelen van projecten die voldoen aan de doelstellingen van de stichting.
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