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CONCEPT-Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 24 april 2012
in Theater de Boerderij te Huizen
Er zijn circa 50 leden en vertegenwoordigers van diverse organisaties aanwezig. Van enkele leden en
meerdere bestuurders en organisaties is bericht van verhindering ontvangen.

Huishoudelijk gedeelte:
1: Opening
Tegen 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering.
2: Verslag van de ledenvergadering gehouden op 14 april 2011
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3: Jaarverslag over 2011 van de VVG en van de Gooise Natuurwacht
De voorzitter Hetty Laverman memoreert dat de Gooise Natuurwacht ook het afgelopen jaar weer
een groot aantal wandelingen en excursies heeft georganiseerd, waaraan vele mensen hebben
deelgenomen. Dat is toch één van de meest zichtbare activiteiten die duidelijk maken wat de
recreatieve waarde van dit schitterende natuurgebied is. Het jaarverslag van de VVG geeft aan welke
activiteiten door het bestuur en de leden (vooral het kenniscentrum) het afgelopen jaar zijn
ondernomen om ’t Gooi en omgeving wat betreft het natuurbehoud verder te versterken. Beide
verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
4: Rekening en verantwoording over 2011 door de penningmeester.
De voorzitter geeft de penningmeester het woord voor een toelichting. De heer Joost Grasso geeft
aan dat de financiële positie van de Vereniging er gezond uitziet. Van de erfenis van Weduwe
Sluijters is inmiddels een voorschot van € 150.000 ontvangen, er is daarvoor een steunfonds
opgericht. Voor de boekhouding is inmiddels een extern bureau ingeschakeld en alle aansluitingen
zijn terug te vinden. De uitgaven zijn niet (meer) hoger dan de inkomsten. Per 2012 is de jaarlijkse
contributie aangepast en inmiddels is het grootste deel daarvan ontvangen. De overzichten zijn terug
te vinden op de website en er zijn nog een aantal exemplaren van het overzicht in de zaal
beschikbaar. Er zijn geen vragen van de leden over de rekening en verantwoording 2011.
Verslag van de kascommissie,
De voorzitter geeft het woord aan de heer Gijs Vorstman van de financiële commissie.
Op de website en achterin de zaal is het verslag van de financiële commissie over 2011
gepresenteerd. Hij geeft aan dat de boekhouding thans geheel op orde is. Het inschakelen van het
boekhoudbureau heeft gewerkt. Alle aansluitingen zijn eenvoudig terug te vinden. Dat is in hert
verleden wel anders geweest. Bij acclamatie wordt de penningmeester en het bestuur door de ALV
gedechargeerd over het geldelijk beleid van 2011
Vaststelling van de begroting 2012, inclusief contributie/ledenbijdrage
Voorgesteld wordt de begroting 2012 – die op de website ter inzage heeft gelegen en die achterin de
zaal beschikbaar is – vast te stellen. De Ledenvergadering stemt hiermee in.
Secretariaat: Vermeerlaan 70, 1213 ED Hilversum
tel: 035-6231817, e-mail: secretaris@vriendenvanhetgooi.nl
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) is ANBI gecertificeerd.
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5: Benoeming van de kascommissie 2012
Na drie jaar is de heer G. Vorstman aftredend. Ons lid mevr. Inke Logtenberg, die ook deel uitmaakt
van ons kenniscentrum VVG is bereid gevonden de komende drie jaar lid van de financiële commissie
te worden. De Algemene Ledenvergadering stemt hiermee is. Vervolgens wordt met een fles Goois
Kruidenbitter, de financiële commissie bedankt voor haar werkzaamheden over 2011.
6: Benoeming leden van het bestuur
De voorzitter leidt dit onderwerp in De heren Steennis en Hoes zijn, volgens artikel 14 lid 1 van de
statuten aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. De ALV stemt hiermee in, Daarnaast stelt het bestuur
voor het lid de heer Bart Heller te benoemen tot lid van het bestuur. De heer Heller geeft een korte
toelichting op zijn motivatie om lid van het bestuur te worden. Het grootste deel van zijn leven is hij
inwoner van ’t Gooi en een behoorlijke tijd politiek en bestuurlijk (vanuit de gemeente Hilversum en
de Provincie NH) betrokken bij de regio. Dat wil hij na zijn bestuurlijke loopbaan bij VVG graag
voortzetten. Bij acclamatie wordt hij benoemd.
7: Benoeming Erelid
Het bestuur stelt voor de heer Henk Korten, voormalig rentmeester en directeur van het Goois
Natuurreservaat te benoemen tot erelid van onze vereniging. Hij heeft dat voorstel aanvaard en is
thans samen met zijn echtgenote bij deze vergadering aanwezig. Hij was en is een trouw bezoeker
van onze jaarvergaderingen. De voorzitter licht het besluit van het bestuur toe. Henk Korten is
iemand die bijna iedereen in het Gooi kent. Je kon ook niet om hem heen. Hij heeft zijn actieve
loopbaan in de natuurbescherming inmiddels beëindigd en hij heeft de natuur in het Gooi een eigen
gezicht gegeven.
In de afgelopen 25 jaar met hem als rentmeester van het Goois Natuurreservaat, is er heel wat
gepasseerd. Niet alleen voor hem maar ook voor het Gooi en de bestuurders en iedereen
daaromheen. Daar waren ook enerverende periodes bij. Maar dat kan ook niet anders als je 25 jaar
met hart en ziel een dergelijke functie en positie bekleedt én ‘je bent wie je bent’. Er is veel gebeurd
en vooral veranderd. De VVG kan niet anders dan vaststellen dat hij met niet aflatende inzet zich
sterk heeft gemaakt voor het behoud en beheer van het karakteristieke Gooise Landschap.
Dat deed je niet alleen vanuit je functie, je werk als rentmeester, maar vooral ook vanuit je eigen
persoonlijkheid. De Vrienden hebben daarin steeds een goede en constructieve, maar vooral ook
inspirerende samenwerking ervaren. Kort en krachtig samengevat door enkele (oud-)voorzitters en
beaamd door anderen: groot hart voor de natuur, voor het Gooise landschap en de Heuvelrug en
natuurlijk voor GNR als organisatie waarvan jij zolang het gezicht was.
Overleggend, netwerkend, inventief, volhardend, als het niet rechtsom ging dan maar links om, altijd
het doel voor ogen houdend, overtuigend en soms ook lastig naar de politiek toe, maar ook handig
opererend en manoeuvrerend om het voor elkaar te krijgen.
Voor het GNR is dat heel belangrijk geweest: partijen die strijdig lijken te zijn laten zien dat het
behoud van het Gooi ook hun belang is en ze dan over de streep te trekken. Absoluut niet formeel,
maar altijd jezelf. En vooral: staan voor je zaak. Soms onvermurwbaar (als het nodig was). Kortom
een man van stavast.
De leden stemmen in met het voorstel van het bestuur. Vervolgens wordt aan Henk Korten een
oorkonde uitgereikt, waarin de motivatie voor de benoeming is opgenomen. Vervolgens wordt
geproost (met een Gooise Kruidenbitter) op deze benoeming.
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Bespiegelingen door de voorzitter:
Vervolgens deelt de voorzitter haar ervaringen van één jaar voorzitter van de VVG met de
vergadering. De gehele tekst is terug te vinden op de website van de VVG, onderstaand een korte
impressie.
Samen bedreigingen stoppen en kansen grijpen en creëren!
Daar zijn we druk mee bezig geweest. Met als ondersteuning, ons boekje ’Te Gooi , te Grabbel en ten
goede'. Over welvaart, welzijn en welbevinden in het Gooi, waarin we ervoor pleiten koste wat het
kost te voorkomen dat de (groene , economische) kwaliteiten van het Gooi en Omstreken, verloren
gaan. En dat het investeren in kwaliteit de regio alleen maar ten goede komt!
Verwerving, inrichting, beheer en wetgeving op het gebied van natuur en landschap zijn onderhevig
aan ingrijpende veranderingen. Decentralisatie, bezuinigingen, de noodwet; allemaal
verschuivingen van verantwoordelijkheden naar de regio , de gemeenten en burgers zelf.
Langzamerhand kristalliseert zich dit verder uit.
Concreet worden bijvoorbeeld de 13 beschermde Gooise natuurgebieden die nu een beschermde
status als natuurmonument hebben, bedreigd. Daarnaast zijn versoepelingen van
bouwmogelijkheden buiten het Bebouwd Gebied, in de buitengebieden dus, in het groen gaande.
In ons volle gebied, ongeveer het dichtstbevolkte landelijk gebied van Nederland, is er door GNR,
Natuurmonumenten alsook door Staatsbosbeheer, Agrarische Stichting Blaricum en door inzet van
particulieren desondanks veel groen, natuur en mooi landschap bewaard gebleven. Je waant je
daardoor op diverse heidegebieden in een groots groen natuurgebied. Naast zorgvuldig omgaan met
beheer wordt nu meer aandacht besteed aan recreatie in en educatie over de natuurgebieden, ons
cultureel erfgoed.
Maar ook in het bebouwde gebied is veel te doen: het karakteristieke van de dorpen en stad
versterken en aan goed milieubeheer doen. Bijvoorbeeld in Bussum is een sterke centrumvisie
geschreven middels een viertal sessies met inwoners, groeperingen in alle soorten en maten,
ambtenaren, wethouder, raadsleden en deskundigen. Chapeau!
Daarover wordt ook door VVG meegedacht. Wij omarmen bewegingen om de stadecologie te
versterken.
Het Planbureau voor de leefomgeving geeft in haar natuurverkenningen 2010 - 2040 aan dat er
grofweg 4 soorten kijkrichtingen zijn te onderscheiden, waar achter zich vier verschillende
mensbeelden bevinden. Wij willen daarover dit najaar met u in discussie gaan.
Onze drijfveren: Samen bedreigingen stoppen en kansen grijpen en creëren, geven handvaten voor
beleid.
En U weet vast dat: betrokkenheid moedig maakt!
VVG wil nog meer met haar leden en relevante partijen tot uitwisseling van beelden komen en horen
welke problemen zij ervaren. Dit om van daaruit aan onze toekomst te kunnen blijven werken.
Natuurlijk binnen het kader van onze doelstellingen.
Daarbij is en blijft het van groot belang bedreigingen om te buigen naar kansen en voor kansen
ruimte creëren.
8: Een beeldende Lezing met gesprek over ‘Het lezen van het Gooise landschap’, door Jan Sevink,
Emeritus hoogleraar fysische geografie Universiteit van Amsterdam, en ook een geïnteresseerde en
deskundige kenner van ‘t Gooi.
Dit in het kader van onze zorg om de “De toekomst van de Gooise natuur”.
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De heer Sevink besteedt aandacht aan onder andere de volgende punten:
a) De geologische geschiedenis van het Gooi en vroege menselijke invloeden (prehistorie).
b) De ontwikkelingen in de laatste paar duizend jaar onder invloed van de mens.
c) Het huidige Gooi: een lappendeken van landschappen.
d) Voorbeelden van het lezen van die landschappen.
e) De toekomst van dit landschap.
De heer Jan Sevink houdt – met vele afbeeldingen – een boeiend verhaal over het ontstaan van ’t
Gooi, de ontwikkelingen op een aantal deelgebieden en laat zeer duidelijk zien (met de huidige
technieken) dat het middeleeuws gebruik van de grond, het ontstaan van wegen en paden e.d. nog
terug te vinden is in de (geringe) niveauverschillen in het landschap. Dat is uniek voor Nederland.
’t Gooi is (anders dan de rest van Nederland nimmer “verkaveld”. Door van oudsher de bescherming
van het landschap in ’t Gooi, kan met de huidige technieken het “oude” landschap nog worden
gelezen. Via de digitale fotografie en hoogtebeelden is te herkennen waar de wegen, paadjes e.d. zijn
geweest. ’t Gooi is in zo’n 150.000 jaar gevormd, is jarenlang een eiland in het veengebied geweest
en was zo’n 100 jaar vóór Christus een redelijk dichtbevolkt gebied. Hij licht aan de hand van een
viertal deelgebieden bovenstaande toe. Hij bepleit om vanwege deze unieke geologische (nog)
bestaande situatie internationale bescherming voor het behoud aan te vragen. Dat zou sterker zijn
dan de bescherming via de zogenaamde “Nationale Landschappen”. De voorzitter bedankt hem voor
zijn lezing en zegt dat het bestuur zijn suggestie zal onderzoeken.

Hilversum
juni 2012

Hans Hoes
Secretaris-VVG
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