
december

InventarIsatIe status 
huidige speeltoestellen

6 september

ZInvol bedrIjfsuItje 
36 man van Genmap 
hebben enorm geklust

13 februari

voorbereidingen 
evenement PaasPret met 
studenten in volle gang

22 mei

Peter vIerberGen stopt 
na 30 jaar met zijn 
vrijwiligerswerk als 
onderhoudsman

22 juni

Hans van Iersel wordt 
onze onderhoudsman 

11 maart

nldoet klusdag

juli

de boekHoudInG wordt 
gedigitaliseerd

25 maart juni

20 november

20 augustus25 maart - 7 juli22 mei 12 september - 29 november

januari 22 juni 1 september22 juni6 mei 22 mei 26 mei

6 maart6 februari 19 maart 22 mei28 maart

terugblik - Het Vogelnest 2016

bestuurslid aly HIemstra 
wordt penningmeester

WorksHoP Wilgentenen 
hutten en tunnels 
vlechten

start ProjeCt verkennInG 
een solide toekomst voor 
Het vogelnest

voorjaar seIZoens
oPenInG klus- en schoon-
maakdag

ook syrIsCHe kleuters 
komen een aantal dagen 
vrij buitenspelen op 
Het vogelnest

judItH van der lee
schoolleider basisschool 
op de Groene alm komt 
het bestuur versterken

najaars klusdaG
Wilgentenenhutten 
bouwen en herstellen

4361kleuters
hebben in 2016 op 
ons terrein gespeeld,
afkomstig van meer 
dan 30 scholen uit 
Utrecht en omgeving.
In 2015 kwamen er 
4275 kleuters

dit alles is mogelijk ge-
maakt dankzij de enorme 
inzet van vrijwilligers!

najaar seIZoens
oPenInG klus- en schoon-
maakdag

33 sCHolen bezoeken in 
het voorjaar Het vogelnest

Geesje butter verzorgt de 
planning van de scholen

lIse van leeuWen 
versterkt het bestuur in 
de rol van secretaris

WorksHoP Wilgentenen 
hutten en tunnels 
vlechten

VerbindingPr en communicatie 
contact vrijwilligers 

sponsor en fondsenwerving

verbinding

Ondersteuningonderhoud 
en 

veiligheid

ondersteuning

HartCommunicatie scholen 
planning en organisatie

hart

Visiebetuur 
en visieontwikkeling voor 

een solide toekomst

visie

WorksHoP Wilgentenen 
paasmanden vlechten

yvette sCHeaffer 
verlaat het bestuur

janny vIerberGen stopt 
na 30 jaar vrijwilliger en als 
penningmeester 

Workshop martin van 
rooijen over recht op 
risicovol spelen

fête de la natureevenement PaasPret 
wordt geannuleerd
wegens weercode oranje

22 sCHolen bezoeken in 
het najaar Het vogelnest

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december


