
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoudelijk jaarverslag Stichting Springzaad   
 

2020 
 
Het landelijk bestuur bestede in het jaar 2020 veel aandacht aan Groene Schoolpleinen.  
Er zijn in 2020 weinig van de gewone activiteiten (excursies, themadagen, workshops) doorgegaan, 
dit kwam door de corona pandemie (Covid-19) en daarmee gepaard gaande maatregelen vanuit 
de overheid die activiteiten met groepen ontmoedigde. De Stichting heeft zich daarom op andere 
activiteiten gestort als het ontwikkelen en verspreiden van de Inspiratiemap ‘Groene 
Schoolpleinen’. 
De nieuwe website is de lucht in gegaan in de zomer 2020, er is een begin gemaakt met het 
ontwikkelen van een webinar (zodat online laagdrempelig kennis kan worden overgedragen). 
De Springzaad werkgroep “Expertise Netwerk Groene Schoolpleinen” is in dit jaar onder corona 
voorwaarden 1 keer bij elkaar gekomen in Utrecht en heeft verder online vergaderd.  
Springzaad maakt onderdeel uit van het nieuwe “OASE netwerk”, welke sinds dit jaar een feit is 
(statuten zijn bij notaris getekend in 2020). 
 
Het aantal partners en vrienden is afgenomen, vermoedelijk als gevolg van een 
contributieverhoging doorgevoerd in 2020.  
 

Aantal vrienden      Aantal partners  
Begin 2020: 90     Begin 2020:  74 
Eind 2020:  73     Eind 2020:  65  
 
 
Bestuur 
Het bestuur kwam 10 keer samen, om te vergaderen over diverse thema’s, waarvan 3 keer op 
locatie, 7 keer online, i.v.m. naleving ‘Corona’-regelgeving vanuit de overheid.  
 
Het bestuur bestond uit: 
Heilien Tonckens (Voorzitter) 
Anno Kuindersma (Penningmeester)  
Marjan Nijland (Secretaris)  
Pjotr Timmerman (Algemeen lid) 
Annemiek Bongers (Algemeen lid)  
 
De volgende punten stonden in 2020 op de agenda van het bestuur: 
- Vorm Expertise Netwerk Groene Speelpleinen en taakverdeling intern; 
- Medewerking vorm geven aan het overkoepelende Oase-Netwerk 
- Voorbereidingen treffen voor de overstap naar een nieuwe website en overdracht website  

‘groene schoolpleinen’ 
- Het vergroten van de zichtbaarheid van de Stichting 



- Bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen rond groene schoolpleinen in verschillende  
provincies (lezingen, ontwikkeling cursus, medewerking binnen de programma’s) 

- Actief inbrengen van kennis bij diverse landelijke projecten en organisaties 
- Actief volgen van relevante ontwikkelingen en organisaties 
- Deelnemen aan relevante overleggen en bijeenkomsten 
- Samenwerking met gerelateerde organisaties  
 
Secretariaat 
Het secretariaat is ingevuld door Sigrun Lobst, zij werd voor 20 u./mnd. betaald.  
De daadwerkelijke tijd die het koste om lopende werkzaamheden naar behoren uit te voeren en 
daarnaast bij te dragen aan de ontwikkeling van de Sticjting, zijn gemiddeld twee keer zoveel.  
Een aantal uren konden bij de verschillende projecten geboekt worden. 
De lopende, regelmatige werkzaamheden bestaan uit: 
- Bijhouden van de mailbox, reageren op binnenkomende vragen, doorsturen mails naar regio’s, 
bestuur en partners, 
- Registratie en administratie bestaande en nieuwe partners en vrienden,  
- Het maken en versturen van promotiemateriaal voor activiteiten, 
- Ontwikkelen en bijhouden van de website ism de webmaster Maike Nelissen 
- Contact en afstemming met het SZ winkeltje ism Maaike Kentie 
- Maken en versturen SZ nieuwsbrief samen met de werkgroep NB, bestaande uit Marjan Nijland, 
Marlies Huijzer en Sarah Los 
- Bijwonen vergaderingen bestuur en werkgroepen 
- Onderhouden contacten met externe partners (Ruimte voor de jeugd, Speeltuinbende ea) 
Daarnaast is het secretariaat betrokken bij het opzetten en uitvoeren van interne en externe 
projecten, zoals de inspiratiemap groene schoolpleinen, onderzoeken en bijeenkomsten, 
congressen ea. 
 
Springzaad Expertise Netwerk Groene Schoolpleinen [ENGS] 
In 2020 is de werkgroep een paar  keer bij elkaar gekomen in Utrecht.  
De taakverdeling tussen Bestuur en ENGS is besproken en geeft helderheid in taken.  
De werkgroep werkt aan:  
- Het  ontwikkelen van een vervolg cursus, voor hoveniers en voor gebruikers  
 (scholen en gemeenten); reeds ontwikkelde cursus wordt gecontinueerd. 
- Een soort van kwaliteitstool waar een groen schoolplein volgens Springzaad aan  
 zou moeten voldoen (criteria en vignet voor scholen)  
- Het ontwikkelen van fotocollages met goede voorbeelden van items op Groene  
 Schoolpleinen.  
- Het organiseren van excursies naar goede voorbeelden van groene schoolpleinen. 
 
Cursus groene schoolpleinen 
De twee-daagse cursus “Kennismaking groen schoolpleinen”, welke in 2018 is ontwikkelt is in 2020 
nog een keer als incompany training gegeven bij de GKB groep in Barendrecht. 
 
Voortgezet Onderwijs 
In februari 2020 is er een workshop “Groene Pauzeplekken” georganiseerd in Woerden door Paul 
van Eerd en Pjotr Timmerman voor zowel partners en vrienden, als ook externe deelnemers.  
 
Nieuwsbrief en website 
In 2020 verschenen er 5 Nieuwsbrieven en werd eind 2020 verstuurd naar 320 lezers, behalve 
partners, vrienden ook naar bijv. gemeenten en scholen. Sinds de nieuwe website er is kunnen 
mensen zich nu zelf via een knopje opgeven voor de nieuwsbrief, het aantal nieuwsbrieflezers 
groeit sindsdien gestaag door. 
Het verzamelen van de inhoud, het opmaken / lay-out werd gedaan door Sarah Los, Sigrun Lobst 



en Marjan Nijland. Redactie van de tekst wordt gedaan door Marlies Huijzer. 
Verder vaste schrijvers Ity Busstra - te Velde, Jeanette Vermeulen en Marlies Huijzer, daarnaast 
hebben partners en externe contacten op aanvraag tekst en beeldmateriaal aangeleverd. 
 
Door Maike Nelissen en haar zoon Jip is de nieuwe website online gezet. Het beheer van de site, 
het plaatsen van actueel nieuws doet Sigrun Lobst, techniek achter de site, een online winkeltje en 
invulvelden o.a. blijft in handen van Maike en Jip.  
Er wordt een nieuwe rubriek geïntroduceerd: ‘Veel gestelde Vragen/ FAQ’ 
Hier zullen vragen over bijv. veiligheid, materiaalgebruik, onderhoud en hoe hiermee om te gaan 
door specialisten en ervaringsdeskundigen worden beantwoord. Hiervoor wordt informatie binnen 
het netwerk opgehaald. 
 
Het Oase-netwerk 
Door Heilien Tonckens en Maike Nelissen is vanuit Springzaad meegewerkt aan opzet van een 
nieuwe overkoepelende organisatie: het Oase-netwerk. In 2020 zijn de statuten ondertekend bij de 
notaris en is het OASE netwerk een feit. 
OASE netwerk is een samenwerkingsvorm tussen vakvereniging van ecologische hoveniers Wilde 
Weelde, de Stichting Oase, de Stichting Natuurlijke Parken en Tuinen. 
 
Regio’s – consulenten en bijéénkomst 
De taken van een regio consulent zijn dit jaar nog eens kritisch bekeken en besproken  en op 
papier gezet om hierin helderheid te geven.  
De werkzaamheden van een consulent bestaan vooral uit het verlenen van algemene informatie 
over Springzaad, het koppelen van bepaalde vraagstukken aan geschikte partners van de Stichting 
of het vertegenwoordigen van Springzaad op regionale bijeenkomsten en overleggen, bijv. rond 
Groene Schoolpleinen in de provincie. 
 
Dit jaar is er één online bijéénkomst georganiseerd omdat samenkomen eind van het jaar er niet in 
zat in verband met de afgekondigde maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Corona 
virus. 
Een online presentatie was de leidraad voor de aftrap, nadien werd een rondje per regio 
(aanwezige consulenten) waar een ieder mee bezig is gedaan. Wat speelt er en andere kennis en 
ervaring welke nuttig is om uit te wisselen. 
In 2020 waren ongeveer 22 mensen actief als Regioconsulent in 13 verschillende Regio’s. 
 
Partner bijéénkomst 
Dit jaar is er één online bijéénkomst georganiseerd omdat samenkomen eind van het jaar er niet in 
zat in verband met de afgekondigde maatregelen (Corona). 
Een online presentatie geeft beknopt weer wat er onder de Springzaad vlag gedaan is de 
afgelopen periode, dit werd mondeling toegelicht. Iedere deelnemer mocht een blad aanleveren 
met beeld / tekst wat zijn/haar hoogtepunt tot dan toe in 2020. Er hebben  
Deze mocht kort worden toegelicht door de partner, zodat beknopt een overzicht krijgt van wat er 
zoal in het land door partners wordt gedaan. 
Gesproken is onder andere over de te ontwikkelen webinars en de medewerking van Springzaad 
aan het onderzoek van Jolanda Maas. 
 
Activiteiten  
Begin van het jaar zijn er nog een aantal activiteiten georganiseerd, daarna werd het bemoeilijkt 
door de maatregelen welke werden afgekondigd i.vm. bestrijding verspreiding Corona virus.  
In de zomer werd samen komen (buiten en op afstand) even iets makkelijker en de zandkastelen-
dag kon daarom doorgaan.  
Daarna is voornamelijk geprobeerd om online bijéénkomsten bij te wonen en elkaar onderling te 
spreken en kennis en ervaringen te delen.  



 
Hieronder een overzicht van de georganiseerde activiteiten van 2020: 

Datum Activiteit Aantal deelnemers 

8 en 9 jan. Workshops Tuinprofessional dagen Bussum, Lezing 
door Anno Kuindersma 

 

14, 15 en 16 
januari 

Workshops Groene Sector Hardenberg 
Marjan Deurloo en Anno Kuindersma 

 

16 en 23 
januari 

Incompany training GKB Barendrecht 
Annemiek Bongers en Jan de Vries 

 

22 januari Kenniscafé IVN Noord Holland 
Lezing en workshop door Sigrun Lobst 

 

 5 febr. Workshop Groene Pauzeplekken in het V.O.  
Woerden (‘Chill’natuur voor 12+)  
Paul van Eerd en Pjotr Timmerman 

25 

27 mei en 
10 juni  

Webinars online Groene Schoolpleinen Overijssel  
Maaike Nelissen  

 

23 juni Lancering Fotocollage-Inspiratiemap  
Groene Schoolpleinen  
2 scholen krijgen een map aangeboden filmpjes op SZ website van 
overhandiging 

 

 1 juli  Nieuwe Springzaad Website online  

13 sept. Zandkastelen in Bergen aan Zee 
Ontmoeting en uitwisseling op ontspannen wijze 

± 20 

 1 okt. Kennisdag Groene Schoolpleinen Overijssel online  
26 okt. Regioconsulenten online bijéénkomst ± 12 
 7 dec. Partner online bijéénkomst  ± 30 

 

   

^ Lezing en informatiekraam tijdens Kenniscafé Provincie Noord Holland       
 
 
Lezingen Groene Schoolpleinen, Beurs Hardenberg >    
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
^   
Workshop Groene 
Pauzeplekken Woerden 
 
 

   < Zandkastelen dag, Bergen aan Zee 
 

    
Corona proof Springzaad: Online webinars en overleg  > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

 

 

<   Nieuwe twitteraccount voor PR  	

 
 
 

Nieuwe homepage  > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Inspiratiemap ‘Groene schoolpleinen in 
beeld’, verzending van de voorinschrijving 
exemplaren   

 


