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1. Inleiding
In 2016 heeft de VVG opnieuw aangetoond bestaansrecht te hebben. Vooral op de dossiers
‘Voorland Stichtse Brug’ en ‘Transitie GNR’ bleek de noodzaak om met kracht van argumenten een
bijdrage te leveren aan bezinning en/of besluitvorming. Maar ook tal van andere grote en kleinere
ontwikkelingen werden actief gevolgd en indien nodig werd de visie van de VVG via de geëigende
kanalen ingebracht.
Het bestuur deed dat steeds met het oog op het primaire doel van de vereniging: “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.”
Opnieuw constateert het bestuur met dankbaarheid en trots dat een grote groep vrijwilligers, elk
op zijn of haar positie, de vereniging actief steunde. Dank zij de inzet van velen kon de vereniging
ook in 2016 een rol van betekenis blijven spelen.
Dit verslag begint met een overzicht van de belangrijkste activiteiten die in het kader van de
primaire doelstelling van de vereniging werden ontplooid. In de hoofdstukken daarna is er
aandacht voor de organisatorische kant van de vereniging en voor haar interne activiteiten.

2. Activiteiten in 2016
2.1 Voorland Stichtse Brug
Het Voorland van de Stichtse Brug bestaat uit een zeer kwetsbaar natuurgebied en een surfstrand.
De gemeente Blaricum wil hier al lang recreatie ontwikkelen. Het eerste plan was een jachthaven,
het huidige plan is de aanleg van een Scandinavisch dorpje in het water met horeca en winkels:
“Blaricum aan Zee”. Medio maart heeft de VVG de raad van Blaricum laten weten grote bezwaren
te hebben tegen deze plannen. De VVG deed dat op basis van de uitkomsten van het rapport dat
samen met de Kon. Ned. Ver. voor Veldbiologie, afd. Het Gooi, het IVN Gooi e.o. en de
Vogelwerkgroep Het Gooi is opgesteld. Dat rapport is in het voorjaar aangeboden aan de raad van
Blaricum, de provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer, de eigenaar en beheerder van dit
natuurgebied. De VVG heeft de gemeente en de provincie er op gewezen dat dit bijzondere gebied
met een geheel eigen flora en fauna deel uitmaakt van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN,
voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en daarmee een bijzondere bescherming heeft. De provincie
Noord-Holland liet in juni weten het met de VVG eens te zijn dat de aantasting van de
natuurwaarden door de ontwikkeling van Blaricum aan Zee te groot zijn om op deze plek te kunnen
worden toegelaten. De gemeente Blaricum beraadt zich nu op aanpassing van het plan.
Het bestuur constateerde met tevredenheid dat de professionele en samenwerkingsgerichte aanpak
door de vereniging, die met name zichtbaar werd in genoemd rapport, respect afdwong bij de
gesprekspartners en op die manier duidelijk invloed had op de gang van zaken rond dit plan. Ook
in 2017 blijft het bestuur deze plannen op de voet en vooral kritisch volgen.

2.2 Goois Natuurreservaat
Ook in het verslagjaar bleef de situatie met betrekking tot het GNR de aandacht van het bestuur
vragen. In 2015 verscheen het Transitieplan waarin het bestuur van het GNR schetst welke
veranderingen er bij het GNR nodig zijn om deze organisatie in staat te stellen haar doelen te
blijven nastreven. De VVG heeft begin 2016 zijn instemming uitgesproken met de ideeën die ten
grondslag liggen aan dit transitieplan, maar heeft er ook uitdrukkelijk op gewezen dat het GNR
vooral een gezonde financiële basis nodig heeft en dat de Gooise participanten daarvoor primair
verantwoordelijk zijn. Via een inspraakronde bij alle Gooise raden zijn de bestuurders van het GNR
– die tegelijk bestuurders van de participerende gemeenten zijn – er op gewezen dat hun zorg voor
het huishoudboekje van de gemeenten niet ten koste mag gaan van hun zorg voor het
huishoudboekje van het GNR. De gebieden die het GNR beheert en onderhoudt vormen een
integraal deel van de unieke Gooise woonomgeving, waarvan alle Gooise burgers – elk op hun
manier – gebruikmaken. De toekomst daarvan moet gegarandeerd worden.
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2.3 Gooise zanderijen
Het Gooi was tot begin van de vorige eeuw een aantrekkelijke plek om zand af te graven voor
grote bouwprojecten, zoals de bouw van Amsterdam, spoorlijnen en de A1. Daardoor ontstonden
tientallen zogeheten zanderijen. Bekende Gooise zanderijen zijn onder andere Cruysbergen, Crailo,
De Limiten, de Wolfskamer, Groeve Oostermeent en Nieuw Valkeveen. Vanaf de jaren ’80, toen
natuurontwikkeling op de politieke agenda kwam, kwamen veel niet-bebouwde zanderijen in
beheer als ‘nieuwe natuur’. Het congres ter gelegenheid van het 16e lustrum in 2015 stond in het
teken van deze zanderijen.
De VVG werkt op dit moment aan het ontwikkelen van een visie op de waarde en het behoud van
deze zanderijen. Binnenkort verschijnt daarover een onderzoek waarvoor de VVG opdracht gaf.
Niek Engbers, bachelor student Bos- en Natuurbeheer van de Universiteit Wageningen, heeft het
onderzoek in het najaar van 2016 uitgevoerd. In het voorjaar van 2017 zullen de resultaten
worden gepresenteerd. Er worden handvatten aangereikt over hoe om te gaan met de vele
zanderijen in het Gooi. Ook de vraag hoe het zit met de juridische bescherming, is aan de orde.
Een werkgroep, geformeerd vanuit het Kenniscentrum van de VVG, begeleidt student Engbers. Het
VVG-bestuur zal na afronding van het rapport op basis van de resultaten een aantal beleidsaanbevelingen zal formuleren.

2.4 Laapersveld
In september schrok het bestuur van een aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 41
bomen in het park Laapersveld, Enerzijds wij waren blij dat de gemeente het onderhoud en het
behoud van het Hilversumse cultureel erfgoed, zoals het Laapersveld, serieus neemt maar toch
hadden we wat vragen en opmerkingen.
De gemeente Hilversum heeft de VVG uitgenodigd voor een gesprek over deze kapplannen. Aan
de hand van kaarten is een toelichting gegeven op de plannen. De 41 nog bestaande bomen zijn
vermoedelijk van na de oorlog en kwamen niet voor op het oorspronkelijke ontwerp van Dudok
(1919-1921). De thans staande bomen zijn eigenlijk erg zwak voor het doel waarvoor ze er staan,
daarom wordt deze aanplant gesaneerd: er komen minder bomen en van een andere soort. Er
wordt daarbij teruggegrepen op het oorspronkelijke ontwerp. Daarom is het ook niet mogelijk een
deel van de bestaande (deels nog redelijk goede bomen) te laten staan. Het eindplaatje wordt
behoorlijk anders dan het huidige beeld, maar meer in overeenstemming met het oorspronkelijke
plan van Dudok.
Na die uitgebreide toelichting heeft de VVG ingestemd met het voorstel, dat ook door de
omwonenden wordt gesteund. Inmiddels is de herinrichting gestart

2.5 Bomenkap in particuliere tuinen
Een aantal leden van het Kenniscentrum heeft in oktober 2015 een werkgroep gevormd om
beleidsaanbevelingen te ontwikkelen voor de kap van bomen in particuliere tuinen in het Gooi. Veel
bomen in particuliere tuinen vormen wezenlijke elementen in het aanzien van de wijken waarin ze
staan. Ook hebben ze soms een cultuurhistorische achtergrond en dienen ze de kenbaarheid van
het verleden. De wijk Boomberg te Hilversum is een goed voorbeeld daarvan.
Bij het kappen van bomen spelen vele gevoeligheden en emoties, terwijl het soms uit oogpunt van
veiligheid, maar ook wel bijvoorbeeld vanwege het zicht vanuit een huis, wenselijk is bomen –
soms ook monumentale bomen – te kappen. Daarbij speelt ook mee dat veel van de huidige
bomen op leeftijd zijn, dus ook afgezien van de wensen van de eigenaars zal er wat moeten
gebeuren. Daarbij voert elke gemeente een eigen beleid.
De werkgroep heeft het probleem is in kaart gebracht en geïnventariseerd wat de wettelijke en
gemeentelijke kaders zijn. De werkgroep heeft een vijftal voorstellen gedaan alsmede suggesties
hoe die te implementeren. Het bestuur studeert nu op mogelijkheden om de aanbevelingen
beleidsmatig te vertalen voor de Gooise gemeenten .
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2.6 HOV ‘t Gooi
Het HOV ’t Gooi (Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding tussen Hilversum en Huizen) is een
onderwerp dat op verschillende plaatsen in het Gooi voor beroering zorgde. De VVG heeft zich,
evenals in voorgaande jaren, geconcentreerd op de impact ervan in het gebied van Anna’s Hoeve.
Een zienswijze op het Provinciaal Inpassingplan voor dat deel van het traject is ingediend, waarin
ondubbelzinnige duidelijkheid werd gevraagd over de financiering van de verwijdering van de
resten van de bestaande, te verleggen Weg over Anna’s Hoeve en van de natuurcompensatie bij
Crailo. De reactie van de provincie was positief.

2.7 Natuurwacht
Zie voor de activiteiten van de Natuurwacht het betreffende verslag. De wandelingen die door de
Natuurwacht worden georganiseerd vormen een sterk element in het beeld van de VVG naar
buiten.

3. De vereniging
3.1 Ledenbestand
Ook in 2016 daalde het aantal leden, al was het verloop wat kleiner dan in 2015: 16 aanmeldingen
en 85 opzeggingen resulteerden in een ledenaantal per 31 december 2016 van 992. Deze
achteruitgang is grotendeels het gevolg van de sterke vergrijzing van het ledenbestand. Het
lopende PR/Ledenwerfproject (zie par. 3.8) heeft als doel de externe communicatie zodanig in te
richten dat ook een volgende generaties Gooiers wordt aangesproken.

3.2 Ledenvergadering
Op 13 april werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in de Infoschuur ‘t Gooi. Het
algemene beleid en het financiële beleid van het bestuur werden door de leden goedgekeurd. De
vergadering benoemde de heer Willem-Jan Hoeffnagel tot lid van het bestuur; hij werd belast met
de portefeuille PR/ledenwerving. Ook werd de heer Johan Jorritsma herbenoemd tot voorzitter van
de vereniging en wel voor een periode van één jaar. Met dank voor zijn zeer deskundige inzet werd
afscheid werd genomen van de heer Henk van Steennis die na twee perioden van vier jaar als lid
van het bestuur statutair aftredend is en terugtrad uit het bestuur.
Tijdens het tweede deel van deze vergadering was er een lezing door mw. Janine Caalders,
voorzitter van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, over ‘Het Gooi, het Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug en nationale parken nieuwe stijl’.
Tijdens deze vergadering ontving Johan Jorritsma een koninklijke onderscheiding uit handen van
mw. J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester van de gemeente Blaricum, mede vanwege zijn
verdiensten voor het behoud van het Gooi.

3.3 Samenstelling bestuur
Op 31 december 2015 bestond het bestuur uit de heren Hans Hoes, Johan Jorritsma (voorzitter),
Leen Mak (secretaris), Hans Metz (vicevoorzitter), Wim Schaapherder (penningmeester) en Henk
van Steennis.
Tijdens de ledenvergadering in april trad Henk van Steennis na twee perioden van vier jaar deel
van het bestuur te hebben uitgemaakt terug en trad Willem-Jan Hoeffnagel toe tot het bestuur.
Op 31 december 2016 bestond het bestuur derhalve uit Hans Hoes, Johan Jorritsma (voorzitter),
Leen Mak (secretaris), Hans Metz (vicevoorzitter), Wim Schaapherder (penningmeester) en WillemJan Hoeffnagel.
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3.4 Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde elf keer; de vergaderingen werden steeds geleid door de voorzitter van de
vereniging. De bestuursvergaderingen werden bijgewoond door één of meer leden van de redacties
van het Tijdschrift en van de website en door de secretaris van de Natuurwacht; deze traden op als
adviseurs van het bestuur. Ook kandidaat-bestuursleden woonden vergaderingen in het verslagjaar
bij.

3.5 Commissies
Op 1 januari 2016 bestond de financiële controlecommissie uit de heren Johan Harskamp en
Chris Walet. Daarnaast was er nog een vacature die in 2015 ontstond. Het bestuur benoemde in de
bestuursvergadering van 2 februari 2016 de heer Dolf van Elten in deze vacature. Tijdens de ledenvergadering van 2016 trad de heer Johan Harskamp volgens het rooster af en werd de heer Elbert
Roest in zijn plaats benoemd.
Op 31 december bestond de commissie derhalve uit de Dolf van Elten, Elbert Roest en Chris Walet.
De Steunfondscommissie bestond op 1 januari 2016 uit mw. Tineke de Jonge en de heren Joost
Dijkstra en Peter Lier. Deze samenstelling bleef ongewijzigd.
Het secretariaat van de Natuurwacht berustte ook in 2016 in de handen van de heer Edwin
Klomp.
De redactie van het Tijdschrift bestond op 1 januari 2016 uit de heren Jan-Hein Bannier,
Willem-Jan Hoeffnagel en Dick Jonkers (voorzitter),. Deze samenstelling bleef ongewijzigd.
De redactie van de website bestond op 1 januari 2016 uit Dolf van Elten en Willem-Jan
Hoeffnagel. Deze samenstelling bleef ongewijzigd.
De Facebookpagina werd in 2016 beheerd door mw. Rietje Veltkamp, Dolf van Elten en
Willem-Jan Hoeffnagel.
De vereniging werd gedurende 2016 in de Klankbordgroep GNR vertegenwoordigd door Dick
Jonkers. Johan Jorritsma is zijn plaatsvervanger.
De ledenadministratie werd, zoals reeds vele jaren, verzorgd door mw. Corry Wildeman.
De boekhouding werd in nauwe samenwerking met de penningmeester verzorgd door de heer
Perry Moree. Vanwege de automatisering van de boekhouding is de rol van de heer Moree
vervallen; van hem werd aan het einde van 2016 onder dank voor de bewezen diensten afscheid
genomen.

3.6 Kenniscentrum
Het Kenniscentrum bestaat uit leden met expertise op terreinen die van belang zijn voor de VVG en
kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De bestuursleden Hans Hoes en Hans Metz
vormen de liaison tussen het bestuur en het Kenniscentrum. In 2016 organiseerden zij twee
bijeenkomsten, op 2 juni en op 20 juni.
Op 2 juni heeft een bijeenkomst plaatsgehad, specifiek voor de signaleerders. Signaleerders zijn
mensen die voor de vereniging de oren en ogen zijn in hun eigen gemeente of omgeving. Zij
informeren over gebeurtenissen of voornemens die de aandacht van de VVG kunnen vragen. In het
tweede nummer van 2016 van het tijdschrift is daar verslag over gedaan.
Op 20 juni is er een bijeenkomst geweest met het hele kenniscentrum die zich richtte op de
voortgang van de lopende projecten, zoals die van de werkgroep bomenkap in particuliere tuinen
(zie daarvoor par. 2.5); van de werkgroep zanderijen (zie daarvoor par. 2.3) en de werkgroep
duurzaamheid. Deze laatste groep heeft in de loop van 2016 slechts beperkt voorgang kunnen
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maken. Het onderwerp blijkt gecompliceerder dan oorspronkelijk gedacht. Begin 2017 zal in
overleg met het bestuur worden afgesproken hoe verder te gaan.
In het kader van het onderwerp duurzaamheid is wel een presentatie aan het bestuur en de leden
van het kenniscentrum voorbereid over de ontwikkelingen van de nieuwbouw van het ziekenhuis
Tergooi op de Monnikenberg (en begin 2017 gehouden). In de plannen van het ziekenhuis wordt
veel aandacht besteed aan duurzaamheid.
Ten slotte zijn voorbereidingen gaande voor een presentatie aan bestuur en kenniscentrum over de
nieuwe natuurwetgeving. Ook die is gepland voor begin 2017.

3.7 Financiën
Jaarverslag 2016
Het financiële jaarverslag 2016 is separaat beschikbaar. Onderstaande dient in aanvulling op dat
rapport gelezen te worden.

Steunfonds/legaten
De afgelopen jaren is de financiële positie van de VVG versterkt doordat enkele leden de vereniging
een legaat toekenden. Het betreft onder meer legaten van mw. Sluyters en de heer Binnendijk.
Aan de laatste is een verzoek van de erflater verbonden “om (met de opbrengst van mijn
nalatenschap) een speciaal fonds in het leven te roepen met bestemming "voorlichting en
educatie", met name aan jongeren”. Om daaraan vorm te geven wordt een bestedingsplan
opgesteld, wat ook nodig is in verband met de ANBI-status van de vereniging.
Om de gelden die verkregen zijn uit deze legaten zorgvuldig te kunnen beheren is er de
steunfondscommissie; deze adviseert het bestuur over de aanwending van de middelen. Met het
besteden van de gelden is inmiddels een aanvang gemaakt die past in de tot nu toe gemaakte
afspraken en binnen de bestemming van de legaten.
In het kader van al in eerdere jaren gemaakte afspraken zijn te noemen:



een bijdrage van € 30.000,- aan het ontwikkelen van het Geopark Gooi, Eem en Vecht is
c.q. zal worden gegeven in de jaren 2016,2017 en 2018;
de vernieuwing en verbetering van PR en communicatie en van de vereniging.

In het kader van jeugd en educatie zijn te noemen:




een bijdrage van € 5.000,- aan Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE)
voor het project ‘Bekijk ’t en maak ’t in Naarden’, een kunstproject van 45 leerlingen van
het Wellandcollege te Naarden over het erfgoed en de natuur van Naarden (zie par. 4.5
voor meer bijzonderheden);
een onderzoek naar de zanderijen in het Gooi door een student bos- en natuurbeheer aan
de Wageningen Universiteit (zie par. 2.3 voor meer bijzonderheden).

Op deze manier is een start gemaakt met het aanwenden van de legaten. Voor 2017 staan gepland
een bijdrage aan het veertigjarig jubileum van Stad en Land en een nader te bepalen project in het
kader van jeugd en educatie. Het op te stellen strategisch plan 2018-2024 zal hierop
voortborduren en een belangrijke basis vormen voor de uitwerking van het bestedingsplan.

3.8 Externe communicatie
Met de instelling van de bestuursportefeuille PR/ledenwerving (en de benoeming van Willem-Jan
Hoeffnagel) werd in de ALV van 2016 één van de adviezen geïmplementeerd van het bureau, dat
de VVG in de arm had genomen om de situatie rondom de dalende ledenaantallen te analyseren.
Een ander advies van dit bureau was om de communicatiemiddelen (website en dergelijke) te
moderniseren en meer af te stemmen op jonge gezinnen met kinderen. Als verbindend motto werd
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gekozen: ’t Gooi. Geef ‘t door.
Met deze modernisering is in 2016 een start gemaakt. Er werd een adviesbureau in de arm
genomen en na een selectieprocedure werd een webdesignbureau gevraagd technische
ondersteuning te geven. Er is voor het project PR/Ledenwerving een twee-fasenplan ontwikkeld.
Fase 1: Modernisering van de communicatiemiddelen
Alhoewel er wel plannen gemaakt zijn, waren de middelen die de VVG gebruikt alleen de
persberichten, de website en ons blad. Maar er staan een vereniging veel meer middelen ter
beschikking, bijvoorbeeld Facebook, digitale nieuwsbrief, en andere communicatiemiddelen die
bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in onze informatiekraam en bij verwelkoming van nieuwe
leden.
Tijdens de 1e fase zetten we in op de herontwikkeling van bestaande communicatiemiddelen en de
ontwikkeling van enkele nieuwe. Doel van de modernisering van onze (nieuwe)
communicatiemiddelen is de zichtbaarheid van de VVG te vergroten en o.a. daardoor nieuwe leden
te werven.
De volgende zaken zijn inmiddels in gang gezet of worden in de loop van 2017 gestart:












Facebook: Er is een officiële Facebook-pagina voor de VVG gemaakt waarop informatie
wordt gedeeld die de laatste stand van zaken rondom onze activiteiten beschrijft.
Digitale nieuwsbrief: Er is gestart met een digitale nieuwsbrief (verzonden per e-mail), die
inmiddels reeds meer dan 190 abonnees heeft. Het is de bedoeling om elk kwartaal een
nieuwsbrief uit te brengen met achtergrondinformatie over de dossiers waar de VVG mee
bezig is.
Website: Er komt een nieuwe website die een overzicht geeft van alle onderwerpen waar
de VVG zich mee bezighoudt. De website is informatief, visueel aantrekkelijk en ook
wervend. De site zal qua vormgeving en navigatie voldoen aan de huidige moderne
inzichten.
Een drietal VVG-vrijwilligers die o.a. schrijven voor de website en Facebook volgden in het
najaar van 2016 een korte training ‘doelgericht webartikelen schrijven’.
Een aantal folders van de VVG zijn of worden herschreven.
Het informatiepakket dat nieuwe VVG-leden ontvangen is totaal herzien.
De eerste aanzet tot een ledenwerfactie is genomen: ieder nieuw lid krijgt 2 pennen om 1
ervan (incl. aanmeldkaartje) door te geven aan een vriend, een buur of een andere
mogelijk geïnteresseerde.
Tijdschrift: er wordt gedacht aan een lezersonderzoek. Bovendien worden bepaalde
rubrieken onder de loep genomen om te bekijken of ze nog wel in het blad passen.
Voorbeelden zijn de onderwerpen die al overal op internet te vinden zijn.

Fase 2: Werving nieuwe leden en betrekken van meer leden met de activiteiten van de vereniging
Nadat alle communicatiemiddelen van de VVG gemoderniseerd zijn, zal er in de loop van 2017 een
ledenwerfplan gemaakt worden. Hoofdvraag is: hoe werven we in 2017 en 2018 minimaal een (nog
te bepalen aantal) nieuwe leden? In 2016 zijn de volgende acties al ondernomen:





Actie ‘Nieuwe leden werven nieuwe leden’ (pennen en aanmeldkaartje)
Sociale media etc. toegevoegd aan (herschreven) factuurbrief
Welkomstpakket nieuwe leden aangepast
Opvallende aanmeldopties op website en Facebook-pagina.
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4. Samenwerking met andere organisaties
4.1 Goois Natuurreservaat
Met het GNR werden intensieve contact onderhouden. Er was geregeld overleg tussen de voorzitter
van de vereniging en de directeur/rentmeester en/of de voorzitter van het dagelijks bestuur. In dit
overleg kwamen zaken aan de orde die voor beide organisaties van belang zijn.

4.2 Emil Ludenpenning
Deze onderscheiding wordt elk jaar toegekend door de besturen van de VVG, de Stad en Lande
Stichting, de Stichting Tussen Vecht en Eem en de Stichting Goois Natuurreservaat aan een
persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt in relatie tot de historie en de traditie
van het Erfgooierschap. In 2016 werd deze penning toegekend aan dr. H.C.M. (Henk) Michielse.

4.3 Infoschuur ’t Gooi
De Infoschuur ’t Gooi, gelegen aan de Naarderweg dichtbij de natuurbrug Crailo, is het
gezamenlijke onderkomen van zeven Gooise organisaties die zich richten op natuur, landschap en
erfgoed: het Goois Natuurreservaat, IVN Gooi en omstreken, KNNV het Gooi, AWN Naerdincklant,
Omgevingseducatie Gooi Vecht- en Eemstreek, Vrienden van het Gooi en de Vogelwerkgroep het
Gooi e.o. Deze ruimte wordt gebruikt voor bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en diverse
incidentele samenkomsten en overleggen. De kosten van het gebruik en van het onderhoud van
deze ruimte worden via een overeengekomen verdeelsleutel omgeslagen over de participerende
organisaties.
Op 7 februari belegden deze organisaties gezamenlijk voor de besturen en betrokken leden de 2e
Gooise Landschapsdag. Deze dagen hebben tot doel te informeren over ontwikkelingen die voor
alle organisaties van belang zijn, en het netwerk, dat de organisaties vormen, te verstevigen. Op
het programma stonden lezingen over de onderwerpen ‘Ruimtelijke ontwikkelingen in de regio’ en
‘Ontwikkelingen en trends binnen vrijwilligerswerk’.

4.4 Maatschappelijke beursvloer
De Vrienden van ’t Gooi nam met zo’n 75 andere organisaties deel aan de tweede Maatschappelijke
Beursvloer te Hilversum. Het belangrijkste doel van de maatschappelijke beursvloer is om zakelijke
en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden door met elkaar matches te maken met
gesloten beurs of om het gesprek aan te gaan voor een nadere kennismaking en/of samenwerking.
Hierdoor kunnen organisaties als de VVG hun bekendheid in Hilversum en omgeving vergroten juist
bij een doelgroep waar de vereniging niet ruim bekend blijkt te zijn.
Zes matches werden tot stand gebracht. Inmiddels zijn drie van de zes matches gerealiseerd.

4.5 OGVE
De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eem (OGVE) organiseert jaarlijks vele activiteiten
voor de jeugd van 4 tot 18 jaar, veelal in schoolverband, over natuur, milieu en erfgoed in de
regio. OGVE is één van de partners van de Infoschuur en beschikt over een breed netwerk waarbij
jongeren bereikt worden. Daarom werkt de VVG samen met deze organisatie om jongeren meer te
betrekken bij (de doelen van) de VVG.
Het eerste project in dit kader was het project ‘Bekijk ’t en maak ’t in Naarden’. In dit project is de
kunstklas van het Wellantcollege najaar 2016 aan de slag is geweest. De leerlingen hebben in en
om Naarden kennis gemaakt met kunst en cultuur met de natuur als inspiratiebron. Daarmee zijn
ze vervolgens zelf aan het werk gegaan. 99 bezoekers aan de tentoonstelling op school hebben hun
gemotiveerde stem uitgebracht op één van de kunstwerken. De kunstwerken van de drie prijswinnaars zijn in Galerie Pouloeuff in Naarden geëxposeerd. Het is te verwachten dat meer van
dergelijke projecten zullen volgen.
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5. Ten slotte
Het bestuur zet zich ervoor in dat de VVG ook in 2018 en volgende jaren haar gerespecteerde plek
in de Gooise samenleving zal behouden en uitbouwen. Dat ten dienste van het al eerder geciteerde
doel van de vereniging: “het eigen karakter van het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te
bewaren en een goed natuurbeheer te bevorderen”.
Er zijn veel partijen wier handelen invloed heeft op de manier en de mate waarin dit doel
verwezenlijkt kan worden: het openbaar bestuur, particuliere organisaties, individuele personen.
Het bestuur streeft naar constructieve samenwerking waar dat kan. Tegelijk is de vereniging ook
bereid de confrontatie aan te gaan waar dat niet anders kan. De steun, maar ook de kritische blik
van de leden, is daarbij onontbeerlijk.

Blaricum/Huizen, maart 2017.

Namens het bestuur,
Johan Jorritsma, voorzitter
Leen Mak, secretaris

_______________________

bestand: ‘3 VVG Jaarverslag 2016 v2 clean’
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