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Jaarverslag 2014 
 

Activiteiten 
2014 stond helemaal in het teken van de Muir Trek. De vertaling van het Schetsboek, de kaart 
en alle quotes werden uiteindelijk na een intensieve periode rond de jaarwisseling 
goedgekeurd door het internationale Institute for Earth Education. Alle materialen konden 
daarna in het Nederlands worden vormgegeven en gedrukt. Eind maart waren alle materialen 
beschikbaar in het Nederlands. Dat had heel wat meer voeten in de aarde dan je op het eerste 
gezicht zou denken, vanwege de strenge eisen uit de VS die er aan papiersoort, vormgeving, 
lettertype en formats worden gesteld.  
Ook moest onze Nederlandse afdeling formeel geaccrediteerd worden door het internationale 
instituut om Nederlands materiaal te mogen produceren en te  verkopen aan Muir Trek leiders.  
Er zijn in het voorjaar én in het najaar twee Muir Treks georganiseerd in samenwerking met 
Staatsbosbeheer op de Veluwe. Daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van al het 
Nederlandse materiaal. Voor de deelnemers zijn met name de vertalingen van de quotes van 
John Muir heel prettig, omdat het ‘oude’ Engels soms wat lastig grijpbaar is. 
Twee Muir Trek leiders van Staatsbosbeheer hebben in 2014 hun eerste Muir Trek gegeven 
met succes. Met deze toename in het aantal Muir Treks en de toenemende belangstelling, 
lijken de Muir Treks een vaste plek te hebben veroverd op de Veluwe! 
 
Organisatie 
Het bestuur heeft één maal telefonisch vergaderd en daarin alle kosten voor de vormgeving en 
het drukwerk goedgekeurd. De jaarrekening over 2013 is goedgekeurd en lopende zaken over 
de afstemming met de VS besproken. Ook zijn afspraken gemaakt over de manier van betaling 
en het verwerken van bestellingen uit Nederland in overleg met het internationale instituut. Er 
is dan ook een Nederlands bestelformulier in euro’s ontwikkeld, zodat makkelijker materialen 
besteld kunnen worden. 
Bestuursleden in 2014 waren:  
Voorzitter: Femke Vergeest  
Secretaris: Maarten van Hardenbroek  
Penningmeester: Max Leerentveld. 
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Financiëel verslag 2014

Verlies en winstrekening 2013 2014

Inkomsten
Muir Trek 510.00 7,208.14
Verkopen /lidm 0.00 77.25
Negatief resultaat 4,701.13

----------- -----------
Totaal 5,211.13 7,285.39

Uitgaven
Drukwerk 2,715.92 3,460.71
Muir Trek 2,444.59 2,784.96
Overig 50.62 78.25
Positief resultaat 961.47

----------- -----------
Totaal 5,211.13 7,285.39

Balans 31 Dec.13 31 Dec.14

Activa
  Bank 884.03 1,845.50

----------- -----------
Totaal 884.03 1,845.50

Passiva
Eigen vermogen vorig jaar 5,585.16 884.03
Resultaat boekjaar -4,701.13 961.47

----------- -----------
Totaal 884.03 1,845.50
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