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H1
Biodiversiteit & mensen! Dit was 2021
Hoopheggen ontwikkelt zich. Onze lijfspreuk “zoveel heggen planten met zoveel mogelijk mensen”
impliceert groei en ambitie. Onze seizoenen lopen natuurlijk net over twee boekjaren heen. We planten van
november tot maart. Organisatorische stappen zetten we doorgaans in de zomer. Het jaarverslag 2021 doet
dus verslag van de helft van plantseizoen 20-21 en van de helft van plantseizoen 21-22. Beiden zijn heel
anders van aard, omdat Hoopheggen een snelle ontwikkeling door maakt. Om het te illustreren plantten we
in plantseizoen 20-21 nog 5 kilometer met 250 mensen. In seizoen 21-22 was dat 10 kilometer met ruim 500
mensen.
Om deze stap te kunnen zetten, is er veel gebeurd en genoeg te vertellen over dit jaar: 2021. In het jaar 2021
kunnen we verschillende activiteiten onderscheiden:
1. Planten (plus voorbereiding);
2. Donaties binnenhalen;
3. Planters enthousiasmeren.

1.1 Planten
We starten 2021 met de tweede helft van het plantseizoen 20-21, waarin we nog 2,5 kilometer heg plantten.
Gedurende het voorjaar en zomer hielden we intakes bij aanvragers van nieuwe heggen. In de tweede helft van
het plantseizoen plantten we 5 kilometer. We hadden er al een seizoen opzitten waarin we rekening moesten
houden met COVID-Restricties, dus in de organisatie vormde dat in 2021 een uitdaging waarmee we konden
omgaan. Opvallend aan 2021 is dat we veel plantplekken in Salland hebben geholpen. Epe, Giesbeek, Hasselt
en Hellendoorn waren hier de uitzonderingen op.

1.2 Donaties
50% van de plantkosten worden bekostigd door de particulieren die een heg wensen, de heggeneigenaren.
Deze cofinanciering komt binnen als gift op onze rekening. Ook giften van particulieren komen via onze website
of rechtstreeks op onze rekening.
We hebben grotere bedragen (>2.500 euro) ontvangen of toegezegd gekregen in 2021 van:
-Stichting SBNL Natuurfonds;
-Stichting A.A.M. Bijleveld;
-Tijhuis Ingenieurs;
-Innovatiefonds voor Biodiversiteitsherstel.
Daarnaast ontvangen structurele steun van Het Van Ittersumfonds. In aanschaf van materieel zijn we gesteund
door Eelerwoude.
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Als kostenposten hebben we naast plantmateriaal, ook bijvoorbeeld kosten voor de website,
kilometervergoeding voor vaste vrijwilligers, betalingssysteem aan de website, bankkosten, materieel,
lidmaatschap van Stichting SBNL Natuurfonds.
Boven dat hebben we in 2021 geïnvesteerd in het breder brengen van de boodschap van het realiseren van een
hoop heggen. Dit deden we door educatieve films op te nemen met daarin o.a. plantuitleg, uitleg over
biodiversiteit en over onze uitbreiding naar het Brabantse land (zie hierover meer in Hoofdstuk 2). Verder
hebben we ‘strooigoed’ aangeschaft en uitgedeeld aan trouwe planters in de vorm van hoodies, jassen en
mutsen.

1.3 Planters enthousiasmeren
In 2021 hebben we ongeveer met 375 mensen geplant (rond de 250 in plantseizoen 20-21 en 500 in
plantseizoen 21-22). In 2021 hebben we ook geplant met bedrijven, zoals Tijhuis Ingenieurs en Eijkelkamp Soil
& Water).
De planters kwamen via via via (mond op mond reclame) en via de grote hoeveelheid aandacht die we van de
pers hebben genoten. Zoals het interview met Vroege Vogels, het artikel in Down to Earth Magazine van
Milieudefensie en een geïllustreerd groot item in de Groei- & Bloei. Deze landelijke publiciteit is goed geweest
voor zowel het aantal planters wat zich aan bood, als de particuliere donaties.
Ook hebben we meer aandacht gegeven aan onze social media. Met name Instagram heeft onze aandacht
gehad. Door het volgen van een cursus om herkenbaar te zijn in social media is daar een voorbeeld van. Het
aantal volgers steeg met 20% naar 500 volgers.

1.4 Dit leverde het op
In 2021 kwam er routine in de organisatie. Maar telkens verlegden we de lat. Hoe meer plekken, hoe meer
mensen, des te meer heggen we realiseerden. We werden volop ondersteund vanwege het doel van
Hoopheggen en de professionele en enthousiaste uitstraling van de stichting. We zijn laagdrempelig en handson. Geen poeha en poespas.
Door deze steun en het harde werk in de zomer van 2021 maakten we een verdubbeling van het aantal heggen
mogelijk. Uiteindelijk zagen we in 2021 dat de mogelijkheid van zoveel mogelijk heggen met zoveel mogelijk
mensen groot was. In 2021 is wederom een grote stap voorbereid voor plantseizoen 21-22.
Vandaar de titel van dit jaarverslag: Grote stappen, veel heggen! En dus een grotere groene dooradering van
het landschap, meer biodiversiteit en meer betrokken mensen. Alleen samen lukt het!
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H2
Zo doen we dat! Organisatie
Hoopheggen is gestart als informele vrienden-familieclub heggenplanters en is uitgegroeid tot een informele
formele stichting. Alles binnen deze Stichting is georganiseerd met vrijwilligers. In 2021 werkten we met een
meewerkend bestuur. Dus de bestuursleden organiseerden de plantplekken, de donaties en de vrijwilligers.
Ook de financiële administratie werd met vrijwillige inzet uitgevoerd. In 2021 zijn we erkend als culturele
ANBI stichting. Waardoor we erkend werden door de belastingdienst als organisatie die zich inzet voor
behoud en herstel van het Nederlands cultuurlandschap. Ongeveer 375 planters plantten mee op 19
plantplekken in 2021. Zonder de planters en heggeneigenaren geen heg. Ode aan de planters!

1.5 Bestuur
Jantine Schinkelshoek – voorzitter, oprichter, dagelijkse leiding
Joukje Bosch - Penningmeester
Jet Nieboer - Secretaris
Het bestuur is onbezoldigd. In 2021 kwam het bestuur 4 maal bij elkaar in een reguliere vergadering. Op de
reguliere agenda stonden naast de communicatie, organisatieontwikkeling, begroting & sponsoring, werving
van planters en plantplekken. Ook de gevolgen van de coronacrisis, een brainstorm voor een robuustere
organisatie hebben we in december separaat besproken onder begeleiding van een gespreksbegeleider die
bijdroeg aan het efficiënt verlopen van het delen van onze visies en persoonlijke drijfveren.
In de tweede helft van 2021 heeft Jantine langdurig verlof opgenomen, wat het voor haar mogelijk maakte
voor haar om zich voltijd in te zetten voor Hoopheggen. In eerste instantie was haar inzet om de organisatie te
consolideren, maar al snel bleek dat groei mogelijk was. In 2021 is deze groei tegen het licht gehouden door
het bestuur en vaste kern vrijwilligers. Uitgesproken is dat groei enkel mogelijk is, wanneer we ons kompas
“zoveel mogelijk heggen met zoveel mogelijk mensen” ons leidt en organisatorisch een sterk team geformeerd
wordt. Bij de groei sturen we op laagdrempeligheid en hands-on mentaliteit, zodat we benaderbaar en zonder
poespas blijven.

1.6 Regiobaas
In 2021 meldde zich onze eerste regiobaas, Jannick Smits. Jannick Smits organiseert heggenplantdagen in OostBrabant, regio Someren. Regiobazen bereiden een plantdag voor met een intake, maken een beplantingsplan,
begeleiden de heggeneigenaar, bestellen plantgoed en delen hun groene kennis op een van de plantochtenden
in een bepaalde regio. Zij werken als het ware als een franchise Hoopheggen.
Jannick plantte in 2021 zijn eerste twee heggen met een nieuwe groep vrijwilligers. In 2022 volgden er velen.
In 2021 meldde zich ook een tweede regiobaas in Drenthe.
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1.7 Plantbazen
In 2021 stroopten de plantbazen hun mouwen op. Onze plantbazen zijn ook vrijwillige groenkenners die ook
plantochtenden begeleiden. Doordat de groep (regio-)plantbazen groeide konden we meerdere
plantochtenden op meerdere plekken houden. In 2021 hebben we -met succes- gelobbyd om deze groep
groter te maken. Lang leve de (regio-)plantbazen!

1.8 Heggeneigenaren
Heggeneigenaren meldden zich ook in 2021 via de website of via de mail. Na het verwijzen naar de
basisafspraken op onze website, werden zij bezocht door Jantine voor een intake. Past op de plek een heg,
historisch, landschappelijk gezien? En zo ja, welke heg planten we op basis van de bodemgesteldheid? Na het
toesturen van een beplantingsplan, accordeerden de heggeneigenaren en werd een datum geprikt. Zij maakten
50% van het aankoopbedrag van de planten over. Dagen voor de plantdag ontvingen zij het plantmateriaal,
kuilden het in en bereiden een sublieme lunch voor voor de planters op de plantdag. Ook beloofden zij, door
ondertekenen van een instandhoudingsverplichting, de heg te koesteren.

1.9 Planters
De grootste groep die Hoopheggen in 2021 een succes hebben gemaakt zijn de planters. Via de website gaven
planters zich op voor de plantplek waar ze mee wilden helpen. Zij werden een week voor de uiteindelijke
plantochtend via de mail uitgenodigd in een mail waarin ook de achtergrond en de betekenis van de heg werd
toegelicht. Op de plantdag zelf werden ze gefêteerd met een heerlijke lunch en een voldaan gevoel. In 2021
zagen we een groep terugkerende planters ontstaan.
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H3
Groen poen: Jaarrekening
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Resultatenrekening over 2021

2021

2020

Baten
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)
Brutomarge

61.472
‐34.440
27.032

100,0%
‐56,0%
44,0%

9.340
‐8.642
698

100,0%
‐92,5%
7,5%

Som van baten

27.032

44,0%

698

7,5%

Onkosten vrijwilligers
Communicatiekosten
Algemene kosten
Financiële baten & lasten
Som van lasten

60
529
567
172
1.328

0,1%
0,9%
0,9%
0,3%
2,2%

371
638
93
103
1.205

4,0%
6,8%
1,0%
1,1%
12,9%

Saldo van baten en lasten

25.704

41,8%

‐507

‐5,4%
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Toelichting op de resultatenrekening over 2021

Inkomsten
Inkomsten donaties
Inkomsten donaties bedrijven
Inkomsten uit subsidie/fondsen overheden
Inkomsten uit 50% bijdrage plantmateriaal
Overige inkomsten

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)
Inkoop beplanting
Inkoop materieel / werkkleding
Plantmateriaal zelf aanplanting heg

Overige vrijwilligerskosten
Kilometervergoeding vrijwilligers
Consumptief Vrijwilligers

Communicatiekosten
Promotie‐/reclamekosten
Relatie geschenken
Abonnementskosten en licenties

Algemene kosten
Overige lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bank / rentekosten Triodosbank
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2021

2020

8.051
4.222
28.400
20.799
0
61.472

8.212
0
0
983
145
9.340

33.388
692
360
34.440

8.203
439
0
8.642

60
0
60

0
371
371

171
44
314
529

0
0
638
638

567
567

93
93

172
172

103
103
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Balans per 31 december 2021
(voor resultaatsbestemming)
31 dec 2021

31 dec 2020

ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Belastingen
Overlopende activa

465
0

509
‐18.400
465

Liquide middelen
Rekening courant bank

28.232

‐17.891

18.433
28.232

18.433

28.697

542

PASSIVA
Reserves
Onverdeelde reserves

25.704

‐507
25.704

Eigen vermogen
Algemene reserve

‐508

‐507

0
‐508

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overlopende passiva

3.501
0
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1.009
40
3.501

1.049

28.697
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

31 dec 2021

31 dec 2020

465
465

509
509

0
0

‐18.400
‐18.400

28.232
28.232

18.433
18.433

25.704

‐507

‐508
‐508

0
0

31 dec 2021

31 dec 2020

3.501
3.501

1.009
1.009

0
0

40
40

Vorderingen en overlopende activa
Belastingen
Belastingen

Overlopende activa
Vooruit ontvangen bedragen

Liquide middelen
Rekening courant bank
Triodos NL73TRIO0788930958

Onverdeelde reserves
Algemene reserve

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

Overlopende passiva
Nog te betalen kosten
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