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Statutair doel en visie
Statutair doel
De Vereniging van Vrienden van het Gooi, opgericht op 9 juli 1935 en statutair gevestigd in Bussum,
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.

Visie
Het statutaire doel van de VVG kan worden vertaald in de volgende visie:
De kwaliteiten van het Gooi en omstreken wat betreft natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed
hebben zeer nadrukkelijk een ruimtelijke basis die niet mag worden verkwanseld. Een versterking van
die kwaliteiten leidt tot een mooi Gooi en omstreken, en dat niet alleen maar ook tot een economisch
vitale en duurzame regio.
Inspanning, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen zijn nodig om deze groene, aantrekkelijke
omgeving, hoe verstedelijkt dan ook, waarvan de bewoner de indruk hebben dat zij direct in het
groen wonen, te behouden en te voorkomen dat de kwaliteiten van dit illusie-landschap verloren
gaan.
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Statutaire wegen om het doel te bereiken
De Vereniging tracht haar doel te bereiken langs de volgende wegen:








het vormen van een grote groep van Vrienden van het Gooi;
het ondersteunen, zoveel als in haar vermogen ligt, van de Stichting Goois Natuurreservaat in
haar doelstellingen;
het volgen door het bestuur van de ruimtelijke ontwikkeling, het adviseren over of zo nodig
bezwaar maken tegen voorgenomen plannen;
het samen werken met en in daartoe geëigende gevallen steun geven aan organisaties die
met een verwant doel werkzaam zijn in het werkgebied van de vereniging;
het uitgeven van geschriften, het organiseren van excursies, het houden van bijeenkomsten;
het zo nodig voeren van actie of het verlenen van steun hierbij;
het inzetten van andere wettige middelen die haar ter beschikking staan.

Referenties
Als referenties voor het doel, de visie en de activiteiten van de VVG dienen,
www.vriendenvanhetgooi.nl , onder ‘wat willen wij’:






de Statuten van de vereniging VVG;
het Manifest van het 5e Gooicongres van 21 november 2001;
de Toekomstvisie op de ruimtelijke ontwikkelingen in het Gooi tot 2020;
de VVG-Manifesten 2005 en 2011;
de uitgave ‘Te Gooi, te grabbel en ten goede. Over welvaart, welzijn en welbevinden.’

Te ontplooien activiteiten in de periode 2014 – 2018
Gebaseerd op het doel, de visie en de statutaire wegen die de VVG ten dienste staan, ontplooit de
VVG in de periode 2014 – 2018 de volgende activiteiten.
Het blijven werken aan het vormen van een grote groep van Vrienden van het Gooi door:







leden en donateurs te werven;
nieuwe en oude vrienden te binden en een bredere interesse te creëren;
aan draagvlak binnen een netwerk van verwante organisaties en groeperingen te werken ten
behoeve van het doel van de VVG en van gezamenlijke doelen;
steun te geven aan andere organisaties en groeperingen om zodoende het draagvlak van de
VVG te vergroten;
een tijdschrift en een website te publiceren ten diensten van de leden, het netwerk van de
VVG en het bredere publiek;
publicaties en nieuwsbrieven uit te geven.

Het ondersteunen, zoveel als in haar vermogen ligt, van de Stichting Goois Natuurreservaat(GNR)
in haar doelstellingen, door:




de speciale band met het GNR, die er vanaf de oprichting van de VVG is, te onderhouden;
de ontwikkelingen bij GNR nauwlettend te volgen;
elkaar regelmatig wederzijds te informeren;
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gevraagd of ongevraagd te reageren op ontwikkelingen die binnen het doel van de VVG
passen;
desgevraagd in het gebied van de VVG samen te werken met, en ondersteuning te verlenen
aan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Het volgen van ontwikkelingen op het gebeid van de ruimtelijke ordening en het adviseren over of
zo nodig bezwaar maken tegen voorgenomen plannen. De VVG doet dat, met steun van leden van
het VVG kenniscentrum, door:





de ruimtelijke ontwikkeling en het milieubeheer in brede zin te volgen: op gemeentelijk,
regionaal, provinciaal en – zo nodig – landelijk niveau;
te adviseren met betrekking tot voorgenomen plannen op het gebied van ruimtelijk ordening
en milieubeheer of middels zienswijzen en bezwaren te reageren;
in daartoe geëigende gevallen met burger(groeperingen) en organisaties met een verwant
doel samen te werken en/of ondersteuning te geven;
zo nodig bijeenkomsten te houden, acties te voeren en in specifieke gevallen steun te geven.

Het afstemmen en waar mogelijk samenwerken met, en in daartoe geëigende gevallen steun te
geven aan organisaties met een (aan)verwant doel, werkzaam in het werkgebied van de
vereniging, maar ook overlappend of aansluitend daaraan door:





goede contacten op te bouwen en te onderhouden met de zes groene, erfgoed- en
educatieve organisaties waarmee VVG samen de Infoschuur gebruikt (naast het GNR):
o de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken (VWG);
o de Archeologische Werkgemeenschap Naerdincklant (AWN);
o het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN);
o de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV),
o de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek;
de speciale band met de Stichting Tussen Vecht en Eem (waarmee de VVG verbonden is als
lid van het algemeen bestuur) te onderhouden;
contacten te onderhouden en zo nodig uit te bouwen met andere lokale, regionale of
provinciale organisaties of groeperingen zijn, zoals:
o het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug;
o de Vrienden van de Vecht/Vechtplassencommissie;
o de Stichting Groene Hart;
o Lokale groeperingen en stichtingen zoals Groen Muiderberg, Behoud Oude Dorp
Huizen, Agrarische Stichting Blaricum, Stichting Limiten en Valkeveen, Cruysbergen
Natuurlijk, etc.;
o groeperingen die zich inzetten voor landschap, natuur, flora en fauna;
o organisaties die zich inzetten voor het cultureel erfgoed zoals Bond Heemschut en de
Stichting Hollandse Waterlinie.

Het beschermen van flora en fauna; zij doet dat door:


bij ruimtelijke ordeningsplannen te reageren op onderdelen die flora en fauna in gevaar
brengen of waar op dat vlak winst is te behalen;
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de inzet van haar Natuurwacht die signaleert en mensen opmerkzaam maakt op het
bijzondere van de natuur, de flora en fauna in het cultuurhistorisch landschap.

Het breed verspreiden kennis van de natuur, het landschap en het cultuurerfgoed van het Gooi en
omstreken; zij doet dat door:







een tijdschrift en nieuwsberichten uit te geven en een website te publiceren;
excursies, wandelingen en fietstochten te organiseren, eventueel in samenwerking met
andere organisaties
informatie, adviezen, cursussen en lezingen te geven;
te werken aan het betrokken maken van inwoners van het Gooi en omstreken in alle
leeftijdscategorieën;
samen te werken met organisaties en groeperingen die belangen hebben die parallel lopen
aan de doelstellingen van VVG en hen zo nodig te steunen;
na eerst als initiatienemer succesvol te zijn geweest, een bijdrage te leveren als
partner/participant in het netwerk van de Stichting ter realisatie het Geopark Gooi en Vecht
aan het verdere onderzoeken en realiseren van een Geopark in de regio.

Middelen
Kenniscentrum
Een groep VVG-leden, die specifieke professionele en/of hobbymatige kennis hebben van zaken die
belangrijk zijn voor het uitvoeren van het beleid van de VVG, vormt het Kenniscentrum. De leden van
het Kenniscentrum volgen plaatselijke en/of regionale ontwikkelingen en adviseren het bestuur.
De deskundigheid van het Kenniscentrum omvat een scala aan terreinen: ruimtelijke ordening, weten regelgeving op het terrein van de VVG, milieu, ecologie, klimaat, natuur en milieueducatie,
duurzaamheid, architectuur, CO2-preventie, verkeer en vervoer, pedagogiek, bestuur/organisatie,
overheid en politiek, planologie, bouwkunde, communicatie en public affairs, sociale geografie,
fysisch geografie, biologie, cultuurhistorie, waterbouwkunde, rechten en notariaat.
Binnen het Kenniscentrum functioneert de RO-adviesgroep. Deze groep adviseert het bestuur bij
vraagstukken betreffende plannen en regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening .

Communicatie
De VVG-website is publiek toegankelijk en wordt bijgehouden door de VVG-websiteredactie. Op de
website is te volgen wat de VVG is, wat zij wil bereiken, langs welke weg en hoe zij daar vorm aan
geeft.
Daarnaast is er een tijdschriftredactie die 3 maal per jaar een tijdschrift uitgeeft om specifiek haar
leden te informeren en bij de activiteiten te betrekken.
In de loop van 2014 zal de VVG starten met tussentijds verzenden van digitale nieuwsbrieven aan
haar leden en aan niet-leden die daarvoor belangstelling hebben getoond.
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Vermogensbeheer
Algemeen
Het vermogen van de VVG wordt beheerd door de penningmeester die ook de administratie voert.
De jaarstukken van de VVG worden opgesteld door een externe accountant. De jaarstukken worden
tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden ter goedkeuring voorgelegd evenals een
begroting voor het lopende jaar.
De VVG heeft de fiscale status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet aan de
voorwaarden daarvoor. Jaarlijks wordt gecheckt of zij aan de voorwaarden voor de ANBI-status blijft
voldoen.
Steunfonds VVG
Naar aanleiding van een in 2012 ontvangen substantieel legaat heeft de VVG in datzelfde jaar een
steunfonds opgericht waarin erfenissen, legaten en schenkingen worden ondergebracht. Dit
steunfonds wordt beheerd door de penningmeester, geadviseerd door een commissie bestaande uit
de penningmeester en een tweetal leden. De commissie adviseert het bestuur over de aanwending
van de middelen van het fonds, passend binnen het beleid van VVG. De commissie adviseert het
bestuur ook over een (meerjarig) bestedingsplan, waarin wordt aangegeven aan welke activiteiten
(zoals onderzoek, communicatie, ledenwerving, adviseren aan bestuurders over het behoud van het
eigen karakter van het Gooi en Omstreken en bezwaar maken tegen voorgenomen plannen) in de
komende periode budget zal worden besteed. Uitgangspunt hierbij is dat jaarlijks zo’n 5 tot 10% van
het vermogen van het steunfonds zal worden aangewend voor de activiteiten, opgenomen in het
bestedingsplan.
Leden, waaronder ook bestuursleden, leden van het kenniscentrum en commissieleden maar ook
derden kunnen voorstellen indienen voor het bestedingsplan. De aanwending van de middelen van
het steunfonds is jaarlijks ter beoordeling van de ledenvergadering, conform de artikelen 20, 21 en
22 van de statuten van de vereniging.

Inkomsten
Reguliere inkomsten
De reguliere exploitatie van de vereniging wordt bekostigd uit de jaarlijkse contributies. Daarnaast
ontvangt de VVG rente op banktegoeden en obligaties. Ook via de verkoop van boekjes en
pictogramrechten komen (bescheiden) inkomsten binnen.
Overige inkomsten
De overige inkomsten van de VVG bestaan met name uit incidentele erfenissen, legaten en
schenkingen.
Subsidies
De VVG vraagt geen subsidies aan bij overheden en ontvangt dus ook geen subsidies van overheden.
En het is haar uitdrukkelijke inzet om haar onafhankelijkheid in deze te behouden.
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Uitgaven
Reguliere kosten
De bestuurders van de VVG ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Datzelfde geldt
voor de leden van het kenniscentrum, van de redactie van website en tijdschrift en overige
vrijwilligers. Ook worden geen vaste kostenvergoedingen betaald. Wel kunnen bestuurders en
overige leden op declaratiebasis een onkosten- en/of reiskostenvergoeding ontvangen.
Door de vrijwillige inzet van leden van de VVG worden er weinig personeelskosten gemaakt. Het
secretariaat van de VVG bestaat uit enkele betaalde (freelance) krachten. Deze voeren de leden- en
financiële administratie en verlenen verdere algemene administratieve ondersteuning.
De werk-, vergader- en archiefruimte bevindt zich in De Infoschuur van het GNR in Hilversum. De
kosten voor werkruimte (de vaste lasten van de vergader- en archiefruimte) wordt met een aantal
groene organisatie (gebruikers) gedragen naar rato van gebruik. Hiervoor is met het Goois
Natuurreservaat een gebruikersovereenkomst tot 2018 getekend.
Bijzondere kosten
Dit zijn kosten die voornamelijk vanuit het Steunfonds VVG zijn of zullen worden gefinancierd. Het
gaat daarbij om onder meer de volgende posten.










Kosten die samenhangen met het initiatief - gezamenlijk met het Goois natuurreservaat - om
te komen tot een geopark in de Gooi en Vechtstreek. Hiervoor zal in de jaren 2014 tot en
met 2016 per jaar een reservering van € 10.000 worden gemaakt. De ALV heeft in 2013
ingestemd met dit Geopark-initiatief.
Het vergoeden van een deel van de kosten van de werkruimte in de Infoschuur van enkele
kleine vrijwilligersorganisaties. Deze vergoeding is gemaximeerd tot een bedrag van € 3.000
voor de periode 2013 – 2018.
Uitgaven op het vlak van natuur-, milieu- en erfgoededucatie; hiervoor is in 2013 een
reservering gemaakt.
Kosten van de viering van het 80-jarig lustrum in 2015 alsmede kosten voortvloeiend uit
aanvragen voor specifieke projecten in dit lustrumjaar. In 2013 is hiervoor een eerste
reservering gemaakt van € 5.000.
Kosten op het vlak van PR en ledenwerving. Hiermee zal in de loop van 2014 worden gestart.
Hiervoor is een bedrag in 2013 van € 7000 gereserveerd.
Kosten die voortvloeien uit de uitbreiding van de activiteiten die de VVG - binnen het kader
van haar doelstelling - kan ontplooien met de bedragen die uit de erfenissen van 2012 en
2013 zijn vrijgevallen en nog zullen vrijvallen. Wat betreft de erfenis 2013 zal daarbij zo veel
mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de erflater .

Versie 17-12-2013
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Bijlage 1
Adresgegevens:
Postadres:
Vereniging van Vrienden van het Gooi
Postbus 1080
1270 BB Huizen
Email:
info@vriendenvanhetgooi.nl
Infoschuur GNR:
De VVG heeft samen met het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), de
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en
Eemstreek, de KNNV (vereniging voor veldbiologie), Naerdincklant (archeologie Gooi en
Vechtstreek) het gebruik van de infoschuur die eigendom is van het Goois Natuurreservaat. Hier
worden ondermeer bestuurs- en ledenvergaderingen gehouden, maar ook werkgroepen en
commissies kunnen er gebruik van maken.
Het adres is:
Naarderweg 103a
1217 GL Hilversum
Kamer van Koophandel:
nummer: 40516078
Sofi nummer: 8085.21.998
Bank:
rekeningnummer NL23 RABO 0339 9313 88
t.n.v. Ver. van Vrienden van 't Gooi.

7 van 7

