
STICHTING VLEERMUISBUNKER
WASSENAAR

Adriaan Pauwstraat 8
2242 LT Wassenaar

www.vleermuisbunker.nl

Stichting Vleermuisbunker Wassenaar

Jaarverslag 2016

1. Het bestuur

Het bestuur kwam in het verslagjaar vijf maal bijeen en behandelde met name de voortgang 
van de lopende herstelwerkzaamheden van de Vleermuisbunker, de administratieve 
afwikkeling en de financiële verantwoording van het reeds afgeronde werk. Daarnaast ging de 
aandacht voornamelijk uit naar het bewerkstelligen van een hernieuwde en permanente 
openstelling voor het publiek.

De bestuursactiviteiten hadden plaats in nauw overleg met Staatsbosbeheer, de eigenaar van 
de bunker, en de Vleermuiswerkgroep Nederland, die met name adviseerde over de 
bescherming van de vleermuismuizen, die op enigerlei wijze onderdak vonden in of 
fourageerden vanuit de bunker of de directe omgeving. De bescherming en het behoud van de 
vleermuispopulatie ter plekke legt stricte beperkingen op aan de (bouw)activiteiten in en 
rondom de bunker.

Niet onvermeld mag blijven dat het bestuur zich intensief gebogen heeft over het 
voortbestaan dan wel het opheffen van de stichting, zodra de gestelde doelen zijn 
gerealiseerd.

In het verslagjaar is het bestuur niet gewijzigd. Het bestuur bestaat uit Kees Neisingh, 
voorzitter, Antoon Claassen, secretaris, Klaas van der Poel, penningmeester en Robert van 
Lit, betsuurslid.

2. Het comité van Aanbeveling

Het comité van Aanbeveling bleef eveneens ongewijzigd en bestond in 2016 uit de leden J.Th. 
Hoekema, burgemeester Wassenaar, P.H. Kamphuis, directeur Nederlands Instituut 
Militaire Historie, Peter Lina, Unep/Eurobats en André van Herk, voorzitter Economisch 
Overleg Wassenaar.

3. De herstelwerkzaamheden

De herstelwerkzaamheden van de bunker bestaan uit fase-1, fase-2 en fase-3.

Fase-1 is geheel afgerond en  aan de provincie Zuid-Holland, die de subsidie voor het herstel 
verleende, verantwoord en met een eindbeschikking door de provincie gefiatteerd. Het 
herstel van fase-3 is in het verslagjaar eveneens geheel afgerond en eveneens na fiat van de 
provincie afgesloten.

Het herstel van de grote scheur vormt de kern van fase-2. Na divers overleg en advies hebben  
Staatsbosbeheer en het bestuur besloten een eenvoudiger methode van herstel te kiezen dan 
de oorspronkelijk voorziene. Deze is na de herziening en detaillering van de begroting en de 
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goedkeuring door de provincie, die ook het herstel van deze fase financierde, gereed 
gekomen.

De nieuwe, eenvoudiger methode betekende ook dat het werk ruim binnen het gestelde 
budget afgerond kon worden.

In het verslagjaar is een begin gemaakt met de verantwoording en de definitieve afwikkeling 
van fase-2, die in de loop van 2017 zijn beslag zal krijgen. Hiermee is tevens een wezenlijke 
doelstelling van de stichting bereikt.

4. Open Bunkerdag

Op zaterdag 5 juni 2016 heeft de stichting haar medewerking verleend aan de landelijke Open  
Bunkerdag. De Vleermuisbunker bleef weliswaar gesloten, maar de publieke belangstelling 
voor het Bunkercomplex Rijksdorp bleek buiten verwachting groot, rondom de driehonderd 
bezoekers, waarmee de dag een succes genoemd mag worden.

5. De gidsen  

Op initiatief van het bestuur heeft SBB een educatieve bijeenkomst belegd voor de gidsen: de 
vrijwilligers die de rondleiding voor het publiek in de bunker (gaan) verzorgen. De stichting 
heeft de catering verzorgd. 

6. Het Bunkercomplex Rijksdorp

De voorzitter heeft het minimaal vereiste herstel van het in verval rakende Bunkercomplex 
Rijksdorp aangekaart. De provincie Zuid-Holland heeft daarop besloten een bedrag vrij te 
maken voor een technisch onderzoek naar de meest nijpende gebreken en de 
cultuurhistorische waarde van bunkercomplex Rijksdorp. De provincie heeft Staatsbosbeheer  
de opdracht verleend het onderzoek uit te doen voeren.

7. De stichting

Na rijp beraad heeft het bestuur besloten om na de afronding van haar taken in het voorjaar 
van 2017 de stichting te doen voortzetten onder een deels nieuw bestuur en onder herziene 
doelstellingen – het besluit is genomen in nauw overleg met Staatsbosbeheer en een 
vertegenwoordiging van de gidsen.

De stichting nieuwe stijl heeft het voornemen zich te richten op 1. het (doen) opknappen van 
het Bunkercomplex Rijksdorp, 2. het meewerken aan de (publieks)rondleidingen in de 
Vleermuisbunker en in ‘Rijksdorp’ door de vrijwillige gidsen onder verantwoordelijkheid van 
SBB, 3. het onderhouden van contacten met en stimuleren van SBB ter zake van de 
activiteiten van de Vleermuisbunker en het Bunkercomplex Rijksdorp en 4. het zich 
ontwikkelen tot een kenniscentrum, waarbinnen het opleiden van gidsen, het doen 
organiseren van (publieks)rondleidingen en de marketing rondom de bunkers.

8. De pers

Hoewel ook in het verslagjaar belangrijke vorderingen gemaakt zijn met het herstel, is de 
aandacht in de pers beperkt gebleven. Op basis van een persbericht van de stichting schonk 
De Wassenaarse Krant en Wassenaarders.nl aandacht aan het Jaarverslag 2016.

Op initiatief van Staatsbosbeheer heeft de pers in het verslagjaar aandacht geschonken aan 
de Open Bunker Dag en aan de heropening van de bunker voor het publiek in de 
zomermaanden.

9. De jaarrekening 2015
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Beknopt financieel overzicht 2016

Inkomsten en uitgaven

     Uitgaven   Inkomsten

Kosten bank          €  128
Kosten website         PM
Staatsbosbeheer fact 338836-33
20% fase 3      €   9893
Staatsbosbeheer fact 338769-33   
Voorschot fase 2 (40%)   € 24945

Diverse kosten
Party met gidsen        € 230

Subsidie PZH,
fase 3  20% afrekening       €   9893                                                 

Verschil  uitgaven - inkomsten        € 25303
     -------------------                    ---------------
      € 35196    € 35196

Balans per 31/12/2015

Saldo bank 31 december 2015   €  25890
Saldo  uitgaven – inkomsten    €  25303     
Saldo bank 31 december 2016   €       587
 
Toelichting op het financieel overzicht 2016

Inkomsten en uitgaven
Fase 1 van het project, Ontsluiting en herstel van het bunkercomplex, is met behulp van de 
ontvangen subsidies en inzet van vrijwilligers, in 2015 gereed gekomen en afgesloten.

Voor fase 3, Verbetering van  de toegankelijkheid, is de gevraagde subsidie uitgekeerd en de 
daarop betrekking hebbende facturen zijn betaald.  Ook deze fase is daarmee afgesloten.
 
Voor fase 2 Aanbrengen van veiligheidsmaatregelen, is de gevraagde subsidie  van € 62.363 
toegezegd.  Hiervan is 80% als voorschot ontvangen.  De betreffende facturen voor deze fase 
zijn inmiddels betaald.

Voor het resterende werk in fase 2 is een nieuw plan gemaakt. Dit plan hield in dat  de 
werkzaamheden op een andere manier konden worden uitgevoerd, waardoor het resterende 
bedrag van de toegezegde subsidie bespaard kon worden.  De subsidiegever, provincie Zuid-
Holland, heeft met dit plan ingestemd en de werkzaamheden zijn inmiddels gereed gekomen.   

Hiermee is het gehele project voor rekening en verantwoordelijkheid van de Stichting 
Vleermuisbunker Wassenaar  inhoudelijk gereed gekomen en kan het project binnen de 
beschikbare middelen  worden afgesloten.  

Balans
Er waren eind van het verslagjaar geen uitstaande  rekeningen of ongeïnde vorderingen op de 
balansdatum.  

K.G. van der Poel, penningmeester

10. Het jaar 2016
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Met het einde van het verslagjaar kwam ook het einde van de taken van de stichting in zicht, 
waarmee nagenoeg tien volle jaren na de eerste voorzichtige stappen, gevolgd door de 
oprichting van de stichting, de hoofddoelstelling, het opnieuw en permanent openstellen van 
de Vleermuisbunker voor het publiek, binnen handbereik is.

Op vrijdag 19 augustus 2016 ontving Kees Neisingh in het raadhuis De Paauw uit handen van 
de Wassenaarse burgemeester Jan Hoekema de erepenning vande Gemeente Wassenaar, 
mede voor zijn inzet als voorzitter van de stichting.

Bestuur Stichting Vleermuisbunker Wassenaar            Wassenaar, 23 februari 2017
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