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1. Inleiding 

1.1 MISSIE/VISIE 

De missie van de stichting is om zo veel mogelijk mensen zich bewust te maken van de 

omgeving waarin ze leven, door ze te laten bewegen in die omgeving. Daarbij wordt 

aandacht geschonken aan natuur en groen, maar ook aan water (de Maas) en de 

bebouwde omgeving met haar historie. Daarnaast wil de stichting graag een 

maatschappelijke rol spelen door mensen actief te betrekken en met elkaar te 

verbinden.   

1.2 DOELSTELLING 

Het realiseren en onderhouden van een natuurspeeltuin en natuurroute in Megen en 

andere projecten in de kernen Megen, Haren en Macharen die een raakvlak hebben 

met de thema’s natuur, groen en bewegen. 

1.3 STRATEGIE 

De strategie van de stichting is om samen met de lokale gemeenschap, zo veel mogelijk 

op basis van zelfredzaamheid, maar met steun van de gemeente, projecten te 

realiseren en activiteiten te organiseren.   
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2. Organisatie 

2.1 BESTUUR 

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen: 

Jessica Nab (voorzitter) 

Marieke Wattenberg (secretaris) 

Menno Wilkens (penningmeester) 

2.2 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Naam: Stichting Natuurlijk Bewegen Megen Haren Macharen 

Adres: Maasdijk 34 

Postcode en woonplaats: 5366 AB Megen 

Telefoon: 06 37618593 

E-mail: natuurspeeltuinmegen@gmail.com 

Website: www.natuurspeeltuinmegen.nl 

Inschrijving KvK: 67251374 

RSIN: 856896433 

Datum van oprichting: 8 november 2016 

2.3 VRIJWILLIGERS 

Bij de realisatie van projecten en het uitvoeren van activiteiten wordt de stichting 

ondersteund door diverse vrijwilligers. Per project wordt geprobeerd een vaste kern 

van vrijwilligers te vormen (werkgroep). De werkgroep speelt een belangrijke rol bij de 

realisatie van het project, maar wordt na realisatie ook verantwoordelijk voor het 

beheer en onderhoud.  
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3. Werkzaamheden 

3.1 PROJECTEN 

In 2016 wordt gestart met het eerste project van de stichting: de aanleg van 

natuurspeeltuin ‘Graaf van Megen’ in Megen. Het plan omvat het inrichten van een 

terrein van ca. 1.000 m2 met spelaanleidingen, speelobjecten en veel groen, maar ook 

een bewegingsroute voor senioren. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt 

van natuurlijke materialen. Bij de inrichting wordt rekening gehouden met de 

toegankelijkheid voor minder validen. In het ontwerp zijn karakteristieke historische 

elementen uit Megen verwerkt, zoals de gevangentoren en het kasteel dat vroeger in 

Megen heeft gestaan. Het ontwerp van de natuurspeeltuin is weergegeven in 

afbeelding 1. Verwachting is, dat de realisatie van de natuurspeeltuin eind 2017 of begin 

2018 is afgerond. 
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Afbeelding 1: ontwerp natuurspeeltuin ‘Graaf van Megen’. 

Toekomstige projecten die daarna opgepakt zouden kunnen worden door de stichting 

zijn: 

 aanleg van een natuurroute 
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 omvormen van het schoolplein van basisschool De Klim Op in Megen tot 

groen-blauw schoolplein 

3.2 ACTIVITEITEN 

Om de projecten te realiseren organiseert de stichting diverse activiteiten met 

vrijwilligers. Hierbij wordt bijvoorbeeld gebouwd aan speelobjecten of onderdelen van 

de natuurspeeltuin. Daarnaast worden enkele jaarlijks terugkerende activiteiten 

georganiseerd, zoals NL-doet en Burendag. Deze activiteiten kunnen ingezet worden 

voor de realisatie van projecten of voor beheer en onderhoud. Tenslotte heeft de 

stichting het voornemen om ook (educatieve) activiteiten te gaan organiseren voor 

groepen kinderen. 
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4. Financiën 

4.1 FONDSENWERVING 

Voor het werven van fondsen wordt gebruik gemaakt van subsidies. Voor de realisatie 

van de natuurspeeltuin zijn/worden de volgende fondsen/instellingen aangeschreven: 

 Prins Bernhard Fonds 

 Oranjefonds 

 Jantje Beton 

 Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) 

 Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) 

 VSB-fonds 

 IVN Brabant (Groene Loper Maashorst) 

 Gemeente Oss (Oss Innoveert, Buurtwerk(t), Buren beheren buurt) 

 Dorpsraad Megen Haren Macharen 

4.2 DONATIES 

Naast het werven van fondsen zijn donaties (in geld of natura) van belang voor het 

kunnen realiseren van projecten en activiteiten. Vooralsnog wordt niet voorzien in een 

‘Vrienden van…’ programma om structureel donaties te ontvangen. Door de 

gemeenschap en het lokale bedrijfsleven bij projecten en activiteiten te betrekken 

komen hopelijk al voldoende donaties binnen. 

Voor de realisatie van de natuurspeeltuin zijn/worden de volgende 

bedrijven/instellingen benaderd voor een donatie of bijdrage: 

 Gebr. Remmits grond, weg- en waterbouw 

 Schoenmakers Tuinen 

 Nestinox 

 Faassen Transportbedrijf 

 Landschapsbeheer Oss 

 Natuurkampeerterrein De Maasakker 

 Het Hooghuis, praktijkschool 

 BouwOort 

 Rabobank Oss-Bernheze 

 Speeltuinbende 

4.3 BEHEER EN BESTEDINGEN 

De stichting beschikt vooralsnog niet over een eigen vermogen. Per project of activiteit 

zullen fondsen geworven moeten worden. 

Voor specifieke informatie over de activa en passiva van de stichting verwijzen wij naar 

het financieel jaarverslag. Het eerste boekjaar loopt van 8 november 2016 tot en met 31 

december 2017. 


