Stichting Oase Werkplan 1e helft 2019
Ons laatste werkplan na ruim 28 jaar pionieren, nieuwsgierig om ons heen kijken,
perspectieven zoeken, veel organiseren en netwerken... wordt meer beschouwelijk,
afrondend maar vooral ook overdragend.
Het bestuur
Met Hanneke, Koen, Marcel, Paul, Pjotr, Rob en Roland als bestuurders en Machteld als
Oase-vertegenwoordiger (en wellicht toekomstig secretariaat), sluiten we bijna 26 unieke
bestuursjaren af. Er volgt nog een lentevergadering in mei, wij verzorgen voor de
allerallerlaatste keer een jaarverslag en werkplan , de jaarrekening en een ‘begroting’ voor
de rest van ons deel van de geschiedenis van Stichting Oase...
Of er nog een afrondende herfstbijeenkomst voor ons en de leden van het bestuur nodig is
kunnen we nu nog niet overzien. Maar er zal nog wel dit jaar, 1 maart, een mini-symposium
ter herdenking van ons oud-bestuurslid Ger Londo plaatsvinden. De organisatie hiervan ligt
in handen van o.m. Hans van der Lans en Heilien Tonckens.
Financiële administratie
Maud van den Hof van het Nijmeegse boekhoudkantoor Raamwerk heeft voor de laatste
keer een complete jaarrekening opgesteld. Wij zullen samen met haar en de bestuurders
kijken hoe alles zo goed mogelijk overgedragen kan worden naar de opvolgers van Stichting
Oase, OASE NETWERK. Stichting Oase eindigt financieel gezien i.i.g. ruimschoots bonafide!
P.R.
Wat de website www.stichtingoase.nl betreft zullen we alles tot aan het einde van onze
werkperiode zo actueel mogelijk bijhouden en overdragen (agenda, Oase-heemtuingids, het
archief van het tijdschrift Oase, het winkeltje etc.). Voorlopig lijkt ons na 1 juli 2019
Machteld Klees de meest aangewezen beheerder van dit account. Vanuit het nieuwe Oase
Netwerk zal dan een nieuwe website ontworpen moeten worden die recht doet aan de hopelijk!- nauwere samenwerking van alle netwerken. Specifieke onderdelen van de oude
website zullen we proberen onder te brengen op de meest logische netwerksites (de digitale
Oasegids b.v. op de SNTP-site).
Tijdens onze vergadering in het voorjaar zal het vooral belangrijk zijn samen te besluiten
welke informatie waar op het internet te vinden zal blijven.
Wat het archief betreft willen we in de loop van 2019 alle documenten, fotoalbums,
diabakken etc. sorteren en opruimen. Tot dat we een betrouwbare plek vinden zullen we
‘ons verleden’ zorgvuldig beheren. Onze diacollectie zijn wij eind januari j.l. begonnen ‘op te
frissen’ en wij hebben een diascanner gekocht om de collectie deels te digitaliseren. Als dit
ergens in 2019 afgerond is, is zoveel geschiedenis door onze handen, harten en hoofden
gegaan dat het makkelijk moet zijn een geschiedenis item over Stichting Oase/LWHNT
1990-2019 samen te stellen en op het internet te plaatsen. Heel veel is al keurig gesorteerd
en beschreven.
Het tijdschrift Oase is gearchiveerd van nr. 1 t/m 112, gekoppeld aan een zeer aardige
zoekfunctie. Uiteraard gaan we er vanuit dat dit archief een passende plek vindt op de
nieuwe OASE NETWERK - site. En, vooral, dat Oase ook als tijdschrift nog een lang leven
beschoren blijft!

De bibliotheek van Stichting Oase hebben we in februari opgeruimd/schoongemaakt en
overzichtelijk gedocumenteerd. Afgezien van boeken met mooie, persoonlijke opdrachten
en/of duidelijke cadeaus aan ons persoonlijk zal de collectie van meer dan 1000 boeken
overgaan in handen van Stichting Oase en hopelijk op een geschikte plek in Nijeberkoop aan
een tweede leven beginnen. Jasper Helmantel heeft hier geschikte ruimte voor aangeboden
(maar de inrichting kan pas later volgen).
De beide digitale winkeltjes www.stichtingoase.nl/winkeltje en
www.springzaad.nl/winkeltje zijn hopelijk al dit voorjaar - 30 maart a.s.- naar Zoetermeer
verhuisd; met Maaike Kentie als nieuwe winkelier. 12 februari ontmoetten we elkaar voor
de eerste keer. Wij hebben haar technisch en inhoudelijk ingewerkt, voor de rest zal zij haar
eigen ‘winkelbeleid’ binnen het OASE NETWERK moeten ontwikkelen.
De Rob Leopold & Hein Koningen Prijs is wat ons betreft voorlopig in goede handen. Het is
een doorgeefprijs, dus de prijswinaars Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel zijn wat ons
betreft eindverantwoordelijk voor de voortzetting. En daar hebben we alle vertrouwen in!
Afrondende netwerkactiviteiten
SNTP
19 januari 2019 (19-1-19) vond op het terrein van de Londotuin in Leersum - we hadden
geen betere plek kunnen kiezen! - de herstart van de Vakgroep Heemtuinbeheer plaats: een
heel succesvol proces dat in amper 10 maanden zijn afronding vond! Nu maar hopen dat de
nieuwe Vereniging Samenwerkende Natuurrijke Tuinen en Parken (SNTP) na haar zeer
succesvolle start (nog) meer leden genereert, een mooi programma ontwikkelt en uitvoert
etc. De wissels zijn gezet! Wij lieten afrondend tijdens de oprichtingsvergadering (35
deelnemers) nog een kleine PPT zien: “Alles heeft zijn voorgeschiedenis” en overwezen de
nieuwe club als aanmoediging 625,- euro spaarcenten van de oude vakgroep. Verder wensen
we Ankie, Jeroen, Johan c.s. vanaf nu vooral veel b(l)oeiende toekomst!!!
Springzaad regionaal
• Wij zoeken nog een opvolger voor de nieuwe, vergrootte regio “Van het
Noorddzeekanaal tot Texel”;
• Wij proberen de regio – nu een kleine 40 speelnatuurlocaties rijk – d.m.v. interviews
met alle “sleutelfiguren” (o.a. Jan de Vries, Barry Bimmelman) en door bezoeken fietstochtjes in april en mei - te actualiseren en goed in beeld te krijgen. Met al die
contacten moet het lukken opvolgers te vinden en een regionale groep op te
bouwen! Tijdens dit proces willen we ook serieus onderzoeken hoe zinnig het is de
regiogroep uit te breiden over alle Oase Netwerkgroepen. Het zou o.i. ook perfect
passen bij het transitieproces van Stichting Oase!
• Een cursus groene schoolpleinen voor hoveniers o.l.v. Jan de Vries is in de planning.
Voor alle regio-consulenten in het land willen we graag nog voor de zomer een, wat ons
betreft, afsluitende tweedaagse bijeenkomst in Alkmaar e.o. organiseren.

Landelijke Werkgroep Groene Schoolpleinen
We hebben dit eerste halfjaar twee constituerende bijeenkomsten voor deze landelijke
werkgroep gepland, om te beginnen de eerste op 1 februari in Utrecht in het gebouw van
NMC Griftsteede. Agendapunten op deze voorbereidende vergadering in klein comité Marjan Deurloo, Paul van Eerd, Marc van der Geer, Maaike Kentie, Maike Nelissen en wij waren: aanleiding; inbedding in het ruimere OASE Netwerk; doelen/gewenste resultaten;
wie kan lid worden?, werkwijze/concrete acties (o.m. cursus beheer en gebruik Groene
schoolpleinen landelijk uitrollen, cursus voor hoveniers landelijk uitdragen, website
overdragen en actualiseren, excursies, webinars, handboek); tijdspad, en de vaststelling van
een vervolg bijeenkomst in Zaandijk, PCBS ’t Schatrijk, 4 april 2019.
Elyseum
We zullen nog het hele jaar 2019 onze afgesproken taken binnen de 7e editie van de
opleiding Ecologisch Hovenier invullen, dwz. de portfoliogesprekken t/m de eindbijeenkomst
in december 2019. Voor die tijd moeten ook onze opvolgers in de begeleiding van de beide
docenten vanuit Stichting Oase vastgesteld zijn: Marcel Rekers heeft zich hier toe al langer
bereid verklaard!
Relatie met België
2 februari vond er in Hever een vervolggesprek met Koen De Broeck, Kris van Ingelghem en
Annelies Vandebroek plaats met als gespreksthema: Toekomstige samenwerking tussen de
“2 aparte OASE-bloemen aan een stengel” van Nederland en België. Al gauw bleek in de
geanimeerde bespreking bij alle 3 Vlaamse vrienden een duidelijke behoefte aan een
voortzetting van de nauwe samenwerking. Liefst zelfs onder ‘een vlag’, bv. ook verduidelijkt
door een website/accounts als www.oasenet.eu. De Vlaamse ontwikkeling van een Wilde
Weelde-tak is gaande, de opleiding met INVERDE wordt voortgezet (2 cursussen zelfs!), Oase
wordt als medium gewaardeerd (zeker bij voldoende Vlaamse inbreng) – eigenlijk kwamen
we pratenderwijs tot de conclusie dat er wat hen betreft zelfs sprake mag zijn van een plant
en een bloem met verschillende bloemblaadjes voor de twee landen.
Andere geplande activiteiten:
Bedankje voor een groots feest!
In het najaar 2018 beloofden wij de mensen die er met ons samen voor gezorgd hebben dat
onze fietstocht door Nederland en Vlaanderen resp. het Oasefeest in de kassen van Hanneke
en Martin zo’n groot succes werden, uit te nodigen voor een eendaagse fietsexcursie op
Texel. En wel rond de Bluebellen-tijd, vrijdag 10 mei. De meesten hebben al aangekondigd er
meer dan een dag van te maken...
Losse eindjes
•
•

Verzekeringen opzeggen/overschrijven e.d.; abonnementen opzeggen/overdragen,...
De Oase-rekening overdragen incl. ‘bruidschat’,

Willy Leufgen en Marianne van Lier

