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Wisselingen in het bestuur
Aftreden
Johan Jorritsma, voorzitter van de vereniging, werd door de ledenvergadering van 2005 benoemd tot
lid van het bestuur en heeft drie termijnen van vier jaar als zodanig gefunctioneerd; de laatste twee
jaar als voorzitter. Met spijt constateert het bestuur dat daarmee op statutaire gronden een einde is
gekomen aan het lidmaatschap van het bestuur van Johan.
Willem-Jan Hoeffnagel werd door de ledenvergadering van 2016 benoemd tot lid van het bestuur.
Binnen het bestuur was hij belast met het PR/ledenwerfproject. In verband met zijn verhuizing naar
buiten de regio heeft hij verzocht hem van zijn benoeming te ontheffen. Het bestuur betreurt het u te
moeten voorstellen hem deze ontheffing te verlenen.

Voorstellen tot benoeming
Ter vervulling van de plaatsen die openvallen door het vertrek van Johan en van Willem-Jan, en ter
versterking van de slagkracht van het bestuur stelt het bestuur u voor de heren Erick Groothedde,
George Laeijendecker en Martin Stevens te benoemen tot leden van het bestuur. Zie hieronder voor
introducties van Erick, George en Martin.

Voorstellen tot herbenoeming
Leen Mak, secretaris van de vereniging, en Hans Metz, vicevoorzitter, werden door de
ledenvergadering van 2013 voor een eerste termijn van vier jaar benoemd tot leden van het bestuur
en zijn dus statutair aftredend. Het bestuur stelt u voor hen voor een tweede periode van vier jaar te
benoemen.

Voorzitterschap
Het bestuur verwelkomt met vreugde het toetreden van drie nieuwe bestuursleden. Daarmee voorziet
het bestuur een stabiele toekomst.
Lastiger is het gebleken om voor het voorzitterschap van de vereniging een externe kracht aan te
trekken die niet alleen de kwaliteiten, maar ook de ambitie heeft om deze taak op zich te nemen. Het
bestuur heeft in het afgelopen jaar met meerdere serieuze kandidaten contact gehad, maar
uiteindelijk toch niemand van buiten de eigen gelederen bereid gevonden deze functie te vervullen.
Het bestuur heeft de huidige vicevoorzitter, Hans Metz, bereid gevonden om de functie van voorzitter
van het bestuur op zich te nemen.

Blaricum/Huizen, april 2017.
Namens het bestuur,
Johan Jorritsma, voorzitter
Leen Mak, secretaris
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Introducties kandidaat-bestuursleden

Erick Groothedde
Ik ben sinds een kleine 2 jaar lid. Ik wil me voor de VVG inzetten, omdat die niet alleen leuk is, maar
heel erg nodig, zoals onder meer in de zaak met het Voorland van de Stichtse Brug is gebleken.
Daarom ben ik vrijwilliger geworden. Ik heb er aan bijgedragen dat de discussie over de afzanderijen
op gang is gekomen. Ik doe nog steeds mee met de werkgroep afzanderijen.
Ik loop al een tijdje mee als aspirant bestuurslid.

George Laeijendecker
Ik ben in 1949 in Scheveningen geboren en ging op school in Den Haag. Daar moest ik voor biologieles
een herbarium te maken. Dus de natuur in; de duinen, het Haage Bos, de weilanden achter Voorburg ,
ik vond het allemaal prachtig. Op zomervakantie gingen we naar de Veluwe, indrukwekkend en
exotisch voor een stadsjongen.
Op m’n twaalfde mocht ik bij de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie). Elk weekend en
elke vakantie was ik in de natuur. Op de fiets naar Terschelling, de Biesbosch, Zuid-Limburg,
Winterswijk. Wat een fantastisch land hadden wij toen, in mijn herinnering.
Ik leerde kijken naar vogels en planten maar de onderwaterwereld boeide me het meest. Altijd een
schepnet bij me. Op m’n 17e zakte ik voor m’n eindexamen omdat ik het schrijven van de NJN
Waterkevertabel (determinatieboekje) boeiender vond dan school.
In 1967 werd ik biologiestudent in Utrecht. Ik zat in het eerste jaar waarin je kon kiezen voor de
specialisatie landschapsecologie: natuurlijke processen in het landschap. In het Kromme Rijngebied
deed ik mijn doctoraalstudies vegetatiekunde, bodemkunde en klimatologie. Bijna afgestudeerd
trouwde ik met jeugdarts Saskia en kregen we onze eerste dochter.
Toen ik in 1974 ‘op de markt kwam’ was er een grote vraag naar landschapsecologen in de ruimtelijke
ordening. Door de nieuwe WRO van 1967 waren gemeenten bezig met de eerste plannen
‘buitengebied’ en de provincies met de eerste streekplannen. Ik kon direct aan de slag bij een
stedenbouwkundig adviesbureau in Arnhem. Daardoor weer veel buiten voor veldinventarisaties in
Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.
We woonden aan de Veluwezoom in Rheden en De Steeg en kregen daar nog twee dochters.
Na zes jaar haalde de provincie Gelderland mij binnen. Het natuurbeleid bestond toen uit ruimtelijke
ordening en subsidieregelingen voor aankoop van natuurgebied en voor landschapsbeheer.
Door decentralisatie van landinrichting, faunabeleid, bosbeleid en later ook natuurbeleid groeide dat
uit tot een breed takenpakket waarbij ik manager was van clusters voor beleid, landinrichting en
uitvoering van wetten en subsidieregelingen.
We verhuisden naar een oud rijksmonument in Doesburg en woonden daar 32 jaar.
Uiteindelijk werd ik hoofd Landelijk Gebied, een grote club met medewerkers op het gebied van
landbouw, bosbouw, natuur, landschap, faunabeheer, landgoederen en zand- en kleiwinning.
Veel vergaderen en bestuurlijke ‘waan van de dag’, als rechterhand van gedeputeerden van PvdA, CDA
en VVD. HRM-management en reorganisaties; overheidstaken gingen ‘producten’ heten. Een leuke tijd
maar tropenjaren. Ik kon wel genieten van het politiek-bestuurlijk theater.
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Samen met Johan Jorritsma werkte ik de laatste jaren voor het IPO aan het Decentralisatie-akkoord
Natuur tussen Rijk en provincies; wij deden de nieuwe Natuurbeschermingswet, ganzenakkoord,
Natura 2000 beleid en overname van het Faunafonds. Nogal gevoelig en weerbarstig.
En nu woon ik als pensionado inmiddels twee jaar in Huizen. Waarom verhuisd naar het Gooi terwijl
Gelderland toch zo mooi is? Meer kunst, cultuur en voorzieningen; wat een luxe om zo snel in Utrecht
en Amsterdam te kunnen zijn met je museumkaart. En ontdekking: wat een gevarieerde natuur en
landschappelijke afwisseling! In de zomer kano ik op Kortenhoef tussen de libellen, in het voorjaar kijk
ik weidevogels in Eemland en als de zon schijnt inventariseer ik reptielen als GNR-vrijwilliger.
Mijn favoriete natuurgebied? De groeve Oostermeent, een pareltje met z’n oeverzwaluwen,
klokjesgentiaan en zonnedauw. En dat op anderhalve hectare…..

Martin Stevens
Geboren in 1951. Lid geweest van de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) tussen '64 en
'74, lid van Milieudefensie vanaf '75 en de eerste vijftien jaar daarvan actief in de Kerngroep
Nederhorst den Berg. Verder lid van de VWG (vrijwel vanaf de oprichting) van de KNNV (vanaf '80) en
10 jaar voorzitter van afdeling Gooi geweest. Enkele jaren PR bestuurslid geweest van de NGV het Gooi
(Geologische vereniging). Lid geweest van IVN Werkroep van schoolbiologen. Mede oprichter van
Vakgroep Wilde Weelde, organisatie van ecologisch werkende hoveniers, kwekers en tuin- en
landschapsontwerpers waarvan 10 jaar het secretariaat.
Opleiding prof fotograaf en enkele jaren in de fotovakhandel gewerkt. Vanaf '80 tot 2010 in dienst van
Natuurmonumenten, de eerste 15 jaar als beheerder van bezoekerscentrum Corversbos overgegaan
naar 's-Graveland. De laatste 15 jaar beheerder beeldbank, beeldresearcher, beeldredacteur en
drukwerkbegeleider. Sinds '98 samen met Marlies Huijzer ons eigen bedrijf Wolverlei Tekst en Beeld
waarvan ik de fotografie doe en Marlies vooral lesmethodes schrijft en redigeert voor het onderwijs.
Momenteel actief op het vlak van duurzame inrichting van de groene en stedelijke omgeving.
Ook actief op Social Media. Ik heb een aantal Facebook groepen gemaakt op het vlak van planten,
tuinen en paddenstoelen waar erg veel mensen aan mee doen.

_______________
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