Verslag Algemene Ledenvergadering 13 april 2016
Opening,
De voorzitter van de vereniging, de heer Johan Jorritsma, opent de vergadering om 19.30 uur. Hij
verwelkomt de aanwezigen, in het bijzonder de nieuwe voorzitter van het Goois Natuurreservaat,
mw. Karen Heerschop.

Presentie
Aanwezig zijn 30 leden, waaronder het voltallige bestuur.
Van de Stichting Limiten en Valkeveen is een verklaring ontvangen waarin de heer Pieter Veenstra
wordt gemachtigd voor deze stichting een stem uit te brengen bij de behandeling van het financieel
jaarverslag en bij de het voorstel tot benoeming van de voorzitter.

Vaststelling agenda
De vergadering stelt de agenda vast zonder inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het concept.

Vaststelling notulen ledenvergaderingen 2015
De notulen van de algemene ledenvergadering van 23 april 2015 worden vastgesteld conform het
concept met daarop één wijziging: in art. 4.1, eerste aandachtsstreepje, wordt “beleidsplan”
vervangen door “werkplan”.
De notulen van de ledenvergadering van 16 september 2015 worden vastgesteld conform het
concept.

Jaarverslagen
De voorzitter stelt het jaarverslag 2015 van de vereniging aan de orde. De Stichting Limiten en
Valkeveen (StLeV) en de heer Pieter Veenstra hebben een aantal schriftelijke vragen ingediend;
deze worden beantwoord door de voorzitter en/of de vicevoorzitter, de heer Hans Metz.
Op een vraag van StLeV naar het doel van de werkgroep van het Kenniscentrum die zich bezig
gaat houden met de Gooise zanderijen wordt duidelijk gemaakt dat deze groep zich niet alleen op
de zanderij aan de Bollelaan zal richten; deze groep richt zich op alle Gooise zanderijen. Het doel
van deze groep is na te gaan of juridische of andersoortige bescherming nodig is voor deze fraaie
onderdelen van het Gooise cultuurlandschap.
Op een vraag van de heer Veenstra waarom het rapport-Bernsen niet op de website is
gepubliceerd, wordt geantwoord dat deze vraag op een misverstand moet berusten; dit rapport
staat sinds 20 augustus 2015 op de site.
Op een voorstel van de heer Veenstra om het woord “unaniem” te vervangen door “in ruime
meerderheid” waar het gaat om de vaststelling van het standpunt van de vereniging t.o.v. het
rapport-Winsemius wordt geantwoord dat er bij de vaststelling van dit standpunt geen
tegenstemmen waren.
Op een vraag van de heer Veenstra naar de reden voor het intrekken van het beroep bij de Raad
van State tegen de verplaatsing van de Scouting naar het gebied Anna’s Hoeve wordt geantwoord
dat dit bezwaar op strategische overwegingen was gebaseerd en dat die strategische doelen zijn
bereikt nu de Weg over Anna’s Hoeve toch gaat worden verlegd.
Op een vraag van de heer Veenstra naar de redenen voor de terugloop in het aantal leden en de
acties die het bestuur denkt te ondernemen om het tij te keren wordt geantwoord dat voor de
teruggang drie redenen zijn aan te wijzen. Er is de vergrijzing van het ledenbestand, er is de
toenemende neiging van mensen om zich niet aan een klassieke organisatie als een vereniging te
willen binden en er is de situatie dat leden vinden dat natuurontwikkeling of verandering in hun
omgeving niet in hun belang is – zo’n situatie speelde bij het dossier Anna’s Hoeve. Het bestuur zet
in 2016 voluit in op de uitvoering van het PR/ledenwerfplan; de voorgestelde benoeming van een
bestuurslid voor dit onderwerp getuigt daarvan. StLeV betoogt in zijn schriftelijke vraag dat het
standpunt van het bestuur op het dossier GNR ook heeft geleid tot opzeggingen; de voorzitter zegt
dat het bestuur daarvoor geen aanwijzingen heeft: er zijn geen opzeggingen binnengekomen
waarin dit als reden werd genoemd.

Op een vraag van de heer Veenstra naar werving en selectie ten behoeve van de voordracht van
een nieuwe voorzitter in 2017 wordt verwezen naar het betreffende agendapunt.
Op een vraag van Veenstra naar de samenstelling van de werkgroepen van het Kenniscentrum
wordt geantwoord dat de werkgroep Zanderijen op dit moment bestaat uit de leden Groothedde,
Hoes en Metz; de werkgroep Bomenkap uit de leden Abma, Troost en Lucassen, en de werkgroep
Duurzaamheid uit de leden Harskamp, Van Lidt de Jeude en Oude Elferink. Over de manier waarop
deze werkgroep via de website zouden kunnen communiceren is nog geen besluit gevallen.
De heer Veenstra geeft aan dat de gegeven antwoorden voldoen.
De resterende vragen van StLeV bij het jaarverslag zijn reeds gesteld door de heer Veenstra en
daarmee ook beantwoord.
Over het jaarverslag 2015 van de Gooise Natuurwacht zijn geen vragen.

Financiële zaken
De voorzitter stelt het financieel jaarverslag 2015 aan de orde. Bij dit verslag zijn schriftelijke
vragen binnengekomen van de Stichting Limiten en Valkeveen (StLeV) en van de heer Pieter
Veenstra.
De penningmeester, de heer Wim Schaapherder, geeft een toelichting. Hij wijst daarbij op de
volgende punten:





het negatieve exploitatiesaldo is het gevolg van de extra ledenvergaderingen die in 2015
werden gehouden;
de inkomsten uit contributies dekken ternauwernood de gewone activiteiten;
de vereniging heeft in de afgelopen jaren diverse legaten ontvangen, maar die zijn
geoormerkt en kunnen dus niet voor de exploitatie worden gebruikt;
het verslag bevat een onnauwkeurigheid op het punt van de toerekening van de kosten van
het Geopark; het gecorrigeerde verslag zal z.s.m. op de website worden gepubliceerd.

Op een vraag naar de hoogte van de kosten voor de extra ledenvergadering van 23 maart 2015
wordt geantwoord dat deze vooral is bepaald door de zaalhuur en de ingehuurde debatleiding en
verslaglegging.
Op een vraag naar de kosten van het PR/ledenwerfproject wordt geantwoord dat worden
opgenomen in de begroting voor 2016.
Op een vraag waarom de opmerkingen van de kascontrolecommissie 2014 niet zijn gehonoreerd,
wordt geantwoord dat deze inhoudelijk wel zijn verwerkt, maar door een misverstand niet in de
presentatie van de cijfers. Dit verzuim is intussen gecorrigeerd.
Op een vraag naar een separate rapportage met betrekking tot het steunfonds wordt geantwoord
dat het steunfonds is verantwoord in het geconsolideerde financiële overzicht.
Op een vraag naar de financiën van Petian wordt geantwoord dat deze met ingang van 2016 in de
boeken zullen worden verantwoord.
Op een vraag naar overleg met Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek over mogelijke
financiële steun van de vereniging voor natuur- en milieueducatie voor jongeren wordt geantwoord
dat deze samenwerking in 2017 van start gaat

Verslag kascontrolecommissie
De door de ALV van 2014 kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Dolf van Elten, Johan
Harskamp en Chris Walet, heeft een schriftelijk rapport ingediend waarin de commissie aangeeft te
hebben geconstateerd dat de administratie sluitend en correct is gevoerd en waarin de commissie
voorstelt de penningmeester decharge te verlenen voor het financiële beleid en zijn administratie in
2015.
De voorzitter deelt mee dat van de Stichting Limiten en Valkeveen is een voorstel ontvangen om
de decharge aan te houden tot gecorrigeerde versies van de jaarverslagen 2014 en 2015
beschikbaar zijn evenals een transparant overzicht van het steunfonds.

Feestelijke onderbreking
Op dit moment voegt de burgemeester van de gemeente Blaricum, mw. J.N. de Zwart-Bloch, zich
bij de vergadering. Zij krijgt het woord en deelt aan de voorzitter, de heer Johan Jorritsma, mee
dat hem een koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt vanwege zijn brede en langdurige inzet op

diverse maatschappelijke posten. Daaronder is het bestuurslidmaatschap van de VVG zeker niet de
minste. Johan laat zich verrast de bijbehorende versierselen opspelden. Vergezeld van zijn familie
neemt hij de gelukwensen van de aanwezig in ontvangst.

Voorzetting behandeling verslag kascontrolecommissie
Uit de vergadering wordt gevraagd of decharge wel verleend kan worden als de definitieve stukken
niet ter beschikking zijn. De penningmeester antwoordt dat de kascontrolecommissie de definitieve
stukken heeft gezien en goedgekeurd.
De voorzitter recapituleert de stand van zaken: de commissie stelt voor decharge te verlenen; het
bestuur heeft dat voorstel overgenomen; twee leden stellen voor geen decharge te verlenen. Op de
vraag van de voorzitter aan de vergadering of deze kan instemmen met het voorstel tot decharge
volgen alleen instemmende reacties waarmee de decharge een feit is.

Benoeming van de financiële controlecommissie 2016
De heer Harskamp maakte drie jaar deel uit van de commissie en is dus aftredend. De heer Elbert
Roest toont zich bereid de daardoor ontstane vacature te vervullen.

Begroting 2016
De begroting voor 2016 wordt goedgekeurd door de vergadering met de kanttekening dat het
PR/ledenwerfplan erin zal worden opgenomen.

Benoeming leden van het bestuur
De voorzitter stelt voor om de heer Willem-Jan Hoeffnagel te benoemen tot lid van het bestuur met
als bijzondere taak het coördineren van de externe communicatie van de vereniging, waaronder
het PR/ledenwerfplan. De heer Hoeffnagel stelt zich voor aan de vergadering. De vergadering
bekrachtigt zijn benoeming met applaus.
Afscheid wordt genomen van de heer Henk van Steennis. Hij is twee perioden van vier jaar lid van
het bestuur geweest en is dientengevolge statutair aftredend. Hij heeft te kennen gegeven niet
voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De voorzitter releveert de zeer waardevolle
bijdragen van de heer Van Steennis aan de vereniging en dankt hem hartelijk voor zijn inzet. Als
blijk van waardering worden hem enkele attenties overhandigd.
De voorzitter draagt voor de behandeling van het volgende punt de leiding van de vergadering over
aan de vicevoorzitter van de vereniging, de heer Hans Metz. Deze zet de stand van zaken rond de
vervulling van de functie van voorzitter van de vereniging uiteen en stelt namens het bestuur voor
om de heer Jorritsma voor nog een periode van één jaar in die functie te benoemen.
Op een vraag uit de vergadering naar de commissie die op zoek zou gaan naar een nieuwe
voorzitter wordt geantwoord dat het bestuur indertijd al in vergevorderde overleg was met een
zeer gekwalificeerde kandidaat; helaas moest die kandidaat zich om persoonlijke redenen
terugtrekken. Intussen zijn gesprekken gaande met een tweede, eveneens zeer goede kandidaat.
In deze situaties zou het uiteraard geen pas geven als parallel aan dit proces door een andere
geleding van de vereniging ook naar kandidaten zou worden gezocht.
De Stichting Limiten en Valkeveen heeft schriftelijk voorgesteld om de heer Jorritsma niet te
herbenoemen maar hem demissionair de zaken van de vereniging te laten afhandelen. Het bestuur
stelt zich op het standpunt dat deze modus statutair onmogelijk is.
De voorzitter van de vergadering constateert dat er geen tegenkandidaten zijn en stelt de
vergadering voor de heer Jorritsma te benoemen tot voorzitter voor de periode van één jaar. De
vergadering stemt daarmee zonder tegenstemmen in en bekrachtigt deze benoeming met applaus.
De heer Metz draagt de leiding van de vergadering weer over aan de heer Jorritsma.

Terugblik op 2015 en vooruitblik op 2016 en later door de voorzitter
De voorzitter begint zijn terugblik met een woord van dank aan zijn medebestuursleden en aan de
kring van nauw bij het bestuur van de vereniging betrokkenen. Hij noemt daarbij onder andere de
redactie van het tijdschrift, de leden van ket Kenniscentrum en de leiding van de Natuurwacht. De
vergadering onderstreept die dank met applaus.

De voorzitter zegt zich vooral te willen richten op wat er voor ons ligt omdat de gang van zaken in
2015 uitgebreid in het jaarverslag aan de orde komt. Hij gaat bij zijn vooruitblik in op de volgende
zaken die van buiten op de vereniging afkomen:






de uitdaging die er ligt op het punt van verantwoorde ruimtelijke inpassing van installaties
voor duurzame energie: windmolens en zonneparken;
de opgave die er ligt op het gebied van huisvesting in het Gooi; wellicht een goede
aanleiding voor de vereniging om een visie op de ruimtelijke ordening in het Gooi in 2020
te maken;
de mogelijke uitbreiding van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug met het Gooi;
de transitie van het GNR, waarbij de vereniging een agenderende rol wil spelen in de
richting van het GNR-bestuur, van de gemeenten en van de provincie;
mogelijke ontwikkelingen rond de compenserende maatregelen die nodig zijn in verband
met de veranderingen in het gebied van Anna’s Hoeve.

De voorzitter zet uiteen dat het bestuur bij deze zaken graag vooraan in het proces actief is; een
geslaagd voorbeeld daarvan is de bijdrage van de vereniging aan het proces dat gaat leiden tot
herinrichting van de Amersfoortsestraatweg in Naarden. Ook bij het plan ‘Blaricum aan Zee’ lijkt
die aanpak tot resultaat te leiden.
Daarnaast zijn er ook interne zaken die aandacht zullen vragen:





een plan voor de aanwending van de legaten die de vereniging kreeg;
PR en ledenwerving;
modernisering van de statuten;
consolidatie en zo mogelijk uitbreiding van het Kenniscentrum.

De voorzitter besluit zijn vooruitblik met dank aan de vergadering voor het in hem en in het
bestuur gestelde vertrouwen.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Lezing
Na een korte onderbreking houdt mw. Janine Caalders, voorzitter van het Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug, een lezing over ‘Het Gooi, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en nationale parken
nieuwe stijl’.

Sluiting
De voorzitter sluit vergadering om 22.10 uur.

Leen Mak
secretaris

