Stichting tot Behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken
WERKPLAN 2019 BEKENSTICHTING.
Doel van de stichting volgens de statuten:
het in stand houden, herstellen en verbeteren van Veluwse sprengen, beken en stilstaande
oppervlaktewateren en de landschappelijk, hydrologische en waterhuishoudkundige eenheden
waarin deze voorkomen, vooral gericht op het behoud en de verbetering van de natuurhistorische, cultuurhistorische, ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden daarvan.

Op hoofdlijnen richt de stichting zich op:
-

publicaties (op papier, de Wijerd, en via de website en andere sociale media)
educatie door onder andere excursies, het (laten)maken van films
projecten (incidentele activiteiten zoals waterfilterkelder Renkum)
advisering van donateurs en/of overheden
contacten met stakeholders (Waterschappen, de Provincie, gemeenten, Vitens,
terreinbeheerders GL/GK en Natuurmonumenten)
onderzoek
aanmoediging van initiatieven die passen binnen de statuten
voldoening bij alle vrijwilligers van de stichting

Niet alle activiteiten kunnen tegelijkertijd opgepakt worden. De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Daarom worden activiteiten gekoppeld aan beschikbare tijd van vrijwilligers. Het
bestuur zoekt daarbij naar mogelijkheden om met een helikopterview alle bezigheden in
goede banen te leiden: aanmoedigen van initiatieven en verschaffen van hulp en advies.
Het onderhouden van regelmatige contacten met allen die de stichting zo’n warm hart
toedragen is één van de speerpunten van het bestuur.

De Bekenstichting gaat/blijft -naar de buitenwereld- haar aandacht in 2019 richten op het
volgende:
−
−
−
−
−
−

in het bijzonder voor 2019: het Lustrum met alle mogelijke activiteiten
bijzondere aandacht voor de droogte van 2018
uitgeven Wijerd, redactie van digitale media
organiseren voor- en najaarsexcusie en voorbereiden Bekendag
stimuleren van onderzoek door de werkgroep hydrologie
verwezenlijken van de plannen van de werkgroep cultuurhistorie (zie afzonderlijk
werkplan)
− adviseren van donateurs en/of overheden daar waar beken een rol spelen
− begeleiden van contactpersonen en organisatie bijeenkomsten (zie afzonderlijk
werkplan)

Werkplan 2019 Contactpersonen
-

het begeleiden van de contactpersonen door middel van persoonlijke bezoeken door de
coördinator contactpersonen.
het verspreiden en bespreken van de door het bestuur vastgestelde Communicatievisie
het organiseren van kennisochtenden voor de groep contactpersonen, waarbij zowel
theorie als veldwerk aan beken aan de orde komen
het betrekken van contactpersonen bij projecten in hun werkgebied
het stimuleren van en ondersteunen van de cp bij het maken van korte nieuwsberichten
voor website en Facebook pagina Bekenstichting en de uitwisseling van nieuws uit
hun werkgebied met de coördinator.
het benaderen van potentiële kandidaten voor de functie van contactpersoon door de
coördinator contactpersonen en het inwerken ervan bij positief gebleken geschiktheid
en inzet.

-

-

Werkplan 2019 Werkgroep Cultuurhistorie
-

Betrokkenheid leden bij het project ‘Verkennen nieuwe functies sprengenbeken’.
Regelmatig overleg met het projectteam/ stuurgroep, de projectgroep en de
begeleidingsgroep.
Uitvoeren van de inventarisaties en waarderingen bij de Beekhuizerbeek door
Marianne Poorthuis.
Hans van Eekelen en Dirk van Alphen, met behulp van Marianne Poorthuis,
inventariseren de Koppelsprengen, Ugchelse beken en de Hartensche beek.
Marianne Poorthuis schrijft oral history verhaal voor De Wijerd nav een interview met
Jan Koornberg.
Publicatie met 20 oral history verhalen Marianne Poorthuis ism Henri Slijkhuis.
Aandacht voor ontwikkelingen Wisselse veen

Werkplan 2019 Werkgroep Hydrologie

