
 

Jaarverslag 2016 
 

Activiteiten 
In 2016 is gestaag verder gewerkt aan het succes van de Muir Trek, die ondertussen 9 keer is uitgevoerd sinds 
de Nederlandse vertaling van materialen beschikbaar was in 2015. Daarvoor zijn 3 jaar lang Treks in het Engels 
gegeven. De Muir Trek is ondertussen een ‘vast’ onderdeel geworden van het aanbod van Staatsbosbeheer op 
de Veluwe. Dat is mede gelukt dankzij enkele artikelen, die in 2016 in diverse kranten verschenen. Journalisten 
van Trouw en het AD zijn mee geweest en hebben gezorgd voor publicatie in diverse regionale bladen. 
Daarnaast is het artikel uit de Flow uit 2015 in 2016 in drie talen verschenen: in het Engels, Duits en Frans, wat 
verschillende reacties uit alle hoeken van de wereld opleverde: van Zwitserland en Duitsland tot Frankrijk en 
Australië! Ook in de VS is het artikel niet onopgemerkt gebleven en kreeg de internationale organisatie van Earth 
Education zelfs reactie op het oorspronkelijk Nederlandse verhaal van een Muir Trek op de Veluwe. 
 
 

 
 
 
Naast de inzet van Femke Vergeest vanuit de Nederlandse afdeling, hebben Marloes Mennen en Keelin 
O’Connor geholpen om binnen Staatbosbeheer de Muir Treks verder te professionaliseren zodat ook eigen 
medewerkers Treks kunnen en mogen geven. Monique Zondag en Kim van der Klis hebben dat in 2016 opnieuw 
gedaan. 
Er staan voor 2017 ook weer een heel aantal Treks op het programma. 
Zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/veluwe/muir-trek-over-de-veluwe.  
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Deelnemer Mark: “Bedankt voor de 
mooie ervaring! Na gisteren heb ik 
besloten om mijn drie kids (7, 6 en 3 
jaar) meer met de natuur in aanraking 
laten komen en zelf wil ik meer in het 
hier en nu doen!” 
 

Deelnemer Esther: “Even ben ik 
alleen maar Esther, iemand zonder 
verleden en of zorgen” 
 



 

Quinten van Katwijk, van Ecomare, probeerde een Texelse Muir Trek op te zetten, maar moest deze helaas op 
het laatste moment afzeggen vanwege te weinig deelnemers. Femke Vergeest gaf ook nog Treks, buiten het 
programma van Staatsbosbeheer om. 
 
Op 6 maart 2016  kwamen een aantal Muir Trek leiders en andere geïnteresseerden in Earth Education bijeen in 
Utrecht voor een wandeling langs de Kromme Rijn en een lunch in de Veldkeuken in Amelisweerd. Het doel was 
vooral om de ontwikkelingen rond de Muir Trek en de stand van zaken wat betreft Earth Education in Nederland 
te bespreken. Er is afgesproken om eens per jaar een dergelijke bijeenkomst te organiseren als er voldoende 
animo is. Vooral om ervaringen van Muir Trek leiders onderling uit te wisselen. Ook hebben mensen aangegeven 
geïnteresseerd te zijn om een nieuw programma in Nederland te gaan oppakken. Zodra daar meer mensen zich 
bij aansluiten en we een goede locatie vinden, is dat zeker de ambitie! De komende jaren zal de Muir Trek de 
focus blijven van de Nederlandse afdeling en we zullen trachten om de locaties waar de Muir Trek aangeboden 
wordt te ondersteunen met raad en daad. 
 

 
 
Organisatie 
Achter de schermen wordt de Nederlandse afdeling van Earth Education nog steeds draaiende gehouden. In 
2016 waren Femke Vergeest als voorzitter, Maarten van Hardenbroek als secretaris en Max Leerentveld als 
penningmeester actief. Zo is de website van de Nederlandse afdeling iets verder uitgebouwd en gevuld. Het 
financiële jaarverslag laat zien dat we door het succes van de Muir Trek weer wat extra middelen opbouwen. Dat 
zal ook hard nodig zijn om in 2017/2018 weer nieuwe materialen te laten drukken. In 2017 zal Michaël Steeghs 
betrokken bij de Nederlandse Afdeling vanaf het eerste uur het penningmeesterschap overnemen.  
 
We kunnen extra hulp altijd gebruiken, dus als je interesse hebt om het team te versterken, laat het ons dan 
weten. 
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Resultatenrekening 2015 2016 
   
Inkomsten   
Muir Trek 2.485,00 4.431,00 
Verkopen /lidm 65,00 0,00 
 ----------- ----------- 
Totaal 2.550,00 4.431,00 
   
Uitgaven   
Drukwerk 1.240,25 0,00 
Muir Trek 940,64 1.110,10 
Overig 124,00 459,59 
Positief resultaat 245,11 2.861,31 
 ----------- ----------- 
Totaal 2.550,00 4.431,00 
   


