Voorstel wijziging statuten VVG. Eerste stap: naam en doel
Statuten NU
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vereniging van Vrienden van het Gooi en is gevestigd te Bussum.
De vereniging is opgericht op negen juli negentienhonderd vijf en dertig.
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel, zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied, het eigen karakter
van het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te bewaren en een goed natuurbeheer te bevorderen. Zij
streeft daarbij naar een milieubeheer en een ruimtelijke ordening, die aantasting van natuur- en
cultuurwaarden tegengaan of voorkomen. Voorts wil de vereniging de flora en fauna van het gebied
beschermen.
Artikel 3
1. Zij tracht de in artikel 2 omschreven doelstelling te bereiken langs wettige weg door het vormen
van een grote groep van Vrienden van het Gooi.
2. De vereniging ondersteunt, zoveel als in haar vermogen ligt, de Stichting Gooisch Natuurreservaat
in haar doelstellingen.
3. Het bestuur volgt de ruimtelijke ontwikkeling en adviseert over of maakt zonodig bezwaar tegen de
voorgenomen plannen.
4. De vereniging werkt samen met en geeft in daartoe geëigende gevallen steun aan organisaties met
een verwant doel werkzaam in het werkgebied van de vereniging.
5. Het uitgeven van geschriften, het organiseren van excursies, het houden van bijeenkomsten,
alsmede het zo nodig voeren van aktie of het verlenen van steun hierbij behoren, naast alle overige
wettige middelen, tot de mogelijkheden ter bereiking van het doel der vereniging.
Artikel 4
1.Er is een door de vereniging ingestelde Gooise Natuurwacht, welke de taak heeft ontsiering en
misbruik van de gronden en wateren, beschadiging van de flora en benadeling van de fauna helpen
tegen te gaan.
2. De kosten van de Gooise Natuurwacht worden gedragen door de vereniging.
3. De leiding van de Gooise Natuurwacht berust bij een door het bestuur aangewezen bestuurslid. De
dagelijkse leiding is opgedragen aan het hoofd van de Natuurwacht, welke door het bestuur wordt
benoemd.
Voorstel NIEUW:
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van het Gooi en is gevestigd in de gemeente
Gooise Meren.
De vereniging is opgericht op negen juli negentienhonderd vijf en dertig onder de naam: Vereniging
van Vrienden van het Gooireservaat.

Artikel 2
De vereniging heeft als doel het bijzondere eigen karakter van de natuur, de landschappelijke en
stedelijke gebieden en het cultureel erfgoed in het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te
beschermen en om duurzame ontwikkeling van het gebied te bevorderen, om dit met al zijn
bijzondere kwaliteiten door te kunnen geven aan volgende generaties.
Artikel 3
Zij tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van:
1. ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling. Dit door
het waar nodig adviseren en beïnvloeden van overheden en andere betrokkenen, het geven
van aanbevelingen om bestaande regelgeving te verbeteren, het indienen van zienswijzen
en/of bezwaarschriften, of in rechte afdwingen van gewenste wijzigingen;
2. een goed milieubeheer, gericht op instandhouding en duurzame ontwikkeling van het
natuurschoon en het beschermen van flora en fauna;
3. ecologisch verantwoord gebruik van de natuurgebieden, gericht op het voorkomen van
aantasting zoals (te)intensieve recreatie, exploitatie in de vorm van land- en bosbouw,
waterwinning, natuur begraven en andere vormen van vercommercialisering;
4. onderzoek op het gebied van de natuur- en cultuurhistorie van het Gooi,
en voorts door:
5. het optreden in rechte als belanghebbende bij het behartigen van algemene of collectieve
belangen die voortvloeien uit de doelstelling;
6. het geven van voorlichting en educatie. Dit onder meer door het uitgeven van boeken, een
tijdschrift en brochures, het organiseren van cursussen en seminars en het gebruik van
digitale middelen en sociale media;
7. het samenwerken met en ondersteunen van andere organisaties die hun werkgebied binnen
de doelstelling van de vereniging hebben, waarvan met name wordt genoemd: Het Goois
Natuur Reservaat (GNR).
Artikel *
De bestuur kan commissies en werkgroepen instellen. De samenstelling en taken van deze
commissies worden door het bestuur bepaald en waar nodig vastgelegd in instructies of
reglementen.
De vereniging kent onder meer:
A. De Gooise Natuurwacht.
Deze heeft als taak bewoners en bezoekers zoveel mogelijk te laten genieten van de natuur in het
Gooi, onder meer door:
1.
2.
3.
4.

het organiseren van excursies en wandelingen;
het promoten van de vereniging op beurzen en manifestaties;
het geven van voorlichting en milieueducatie;
het helpen met het voorkomen van illegale en/of verstorende activiteiten.

B. Het kenniscentrum.

Dit heeft als taak het bestuur te ondersteunen bij het beleid van de vereniging onder meer door:
1) het formeren van een dekkend netwerk binnen de Gooise gemeenten dat signalen van
gemeenten, leden en anderen aangaande de doelstellingen van de VVG oppakt en doorgeeft
aan het bestuur;
2) het functioneren als denktank met inhoudelijke kennis die beschikbaar is t.b.v. het
formuleren van zienswijzen, beleidsontwikkelingen en inspraakreacties van de VVG;
3) via bijeenkomsten en (sub)werkgroepen expertise opbouwen over onderwerpen die van
belang zijn voor de VVG.

Toelichting:
Art 1
Naam: vereniging van vrienden van is taalkundig leuk, maar niet de naam die we feitelijk gebruiken.
De plaats van vestiging Bussum zou ook een andere plaats in het Gooi kunnen zijn. Gekozen is om
met de fusie van Bussum mee te gaan naar Gooise Meren.
Art 2
Doel: liefst kort, simpel en breed.
Bevorderen natuurbeheer, milieubeheer, ruimtelijke ordening en bescherming flora en fauna zijn
geen doel, maar activiteiten ter bereiking van het doel (opgenomen in artikel 3). Nu ook aandacht
voor duurzaamheid. Wij doen niet aan natuurbeheer.
Weggelaten: Het werken langs de wettige weg, met wettelijke middelen. Spreekt vanzelf en is geen
tegenhanger van het opnemen van het werken langs niet wettige weg.
Het vormen van een grote groep vrienden is geen doel of methode om het doel te bereiken, maar
prettige bijvangst.
Art 3
Ad 1 Stimuleren is actiever dan volgen. Werkgebied sluit aan bij doelstelling.
Ad 2 Kan belangrijk zijn om bij de rechter als procespartij erkend te worden:
art 1:2 alg wet bestuursrecht:
1. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken.
2. Ten aanzien van bestuursorganen worden de hun toevertrouwde belangen als hun belangen
beschouwd.
3. Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd de algemene en
collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in
het bijzonder behartigen.
Ad 3 milieubeheer is ruimer als natuurbeheer.

Ad4: aan aantal aandachtspunten die tot nu toe niet genoemd werden en die wat verder gaan dan
alleen planologisch. Naast voorkomen aantasting van natuur, iets actiever in het zorgen voor een
goed gebruik van de natuur
Ad 5 aandacht voor natuur- en cultuur historie is nieuw.
Ad 6 staat in de huidige statuten niet nadrukkelijk met name genoemd, is wel een opgelegde
Binnendijk activiteit en hoort er overigens ook gewoon bij.
Ad 7: een kruising tussen de oude 2 en 4, maar niet meer steun aan het GNR “zoveel als in haar
vermogen ligt”. Dat is wel heel zwaar. In de aanhef is verwezen naar de historie met het
Gooireservaat. In 1959 kwam de VVG los van het GNR en nu zou het zelfs denkbaar zijn dat de VVG
zich kritisch opstelt t.o.v. het GNR.
Artikel 4: De Natuurwacht is een essentieel onderdeel van de VVG, maar er moet geen indruk gewekt
worden dat het een juridisch eigen leven zou leiden. Zoals nu geformuleerd geeft de formele
verhouding tussen het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de natuurwacht en de bevoegdheid
van dagelijkse leiding verwarring. Om deze reden is het nu genoemd als een speciale commissie.
De werkzaamheden zijn aangepast aan wat er werkelijk gedaan wordt. De natuurwacht is geen boa,
en heeft dus geen bevoegdheden om zelf in te grijpen bij geconstateerd wangedrag.

