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1. Inleiding: visie en doel van de vereniging.

De "VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET GOOI" (VVG) , 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. Zij streeft daarbij naar een
milieubeheer en een ruimtelijke ordening die aantasting van natuur- , landschap en cultuur-historische
waarden tegengaan of voorkomen. Dat eigen karakter kan worden omschreven als "dorpen verscholen
in het groen". Er zijn grote natuurgebieden met fraaie horizonten en afwisselende landschapstypen:
zandverstuiving, heide, bos, weilanden, moerassen en plassen. Binnen de Randstad een heel bijzondere
situatie!

Het doel van de VVG kan in drie onderdelen worden opgesplitst:
 De VVG wil aantastingen van het Gooise landschap tegengaan of voorkomen en kansen
benutten voor een duurzame toekomst.
 De VVG wil de flora en fauna van Het Gooi beschermen.
 De VVG wil kennis van natuur, cultuur en landschap van Het Gooi breed verspreiden.
De VVG wil aantastingen van het Gooise landschap tegengaan of voorkomen en kansen
benutten voor een duurzame toekomst
Zij tracht dit te bereiken door:


het vormen van een grote groep van Vrienden van het Gooi;



zoveel als in haar vermogen ligt de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR), beheerder van 2800
ha natuurlandschap, in haardoelstellingen te ondersteunen. De relatie met GNR is er al vanaf
de jaren 30 van de 20e eeuw;



in daartoe geëigende gevallen steun te geven aan organisaties met een verwant doel. Naast
het GNR zijn dat onder meer de natuurbeheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in
de regio, maar het kunnen ook andere lokale of regionale of provinciale organisaties zijn;



het volgen van de ruimtelijke ontwikkeling en milieubeheer in brede zin (op gemeentelijk,
regionaal, provinciaal en – zo nodig – landelijk niveau kader;



te adviseren bij, en zo nodig bezwaar te maken tegen de voorgenomen plannen op het gebied
van ruimtelijk ordening en milieubeheer



het houden van bijeenkomsten, evenals het zo nodig voeren van actie of het verlenen van
steun hierbij.
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De VVG wil de flora en fauna van het gebied beschermen
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;



inzet van haar Natuurwacht die signaleert en mensen opmerkzaam maakt op het bijzondere
van de natuur, de flora en fauna in het cultuurhistorisch landschap,.

De VVG wil kennis van de natuur, de cultuur en het landschap van Het Gooi breed verspreiden
Zij doet dat door:


het uitgeven van een tijdschrift, het publiceren van een website en het verzorgen van
nieuwsberichten;



het organiseren van excursies, wandelingen en fietstochten;



het geven van cursussen en lezingen;



het betrokken maken van inwoners is alle leeftijdscategorieën van Het Gooi en omstreken;



samen te werken met organisaties en groeperingen die ook belangen hebben die parallel
lopen aan de doelstellingen van VVG.

Referenties
Als referenties voor de visie, de uitgangspunten en de doelen van de VVG dienen:


de statuten van de vereniging;



het manifest van het 5e Gooicongres van 21 november 2001;



de Toekomstvisie op de ruimtelijke ontwikkelingen in Het Gooi tot 2020;



het VVG-Manifest van 2005;



het VVG-Manifest van 2011;



het boek “Te Gooi, te grabbel en ten goede. Over welvaart, welzijn en welbevinden (2010)”.
Daarin zijn ook de ideeën va de vereniging betreffende de economische waarde van groen te
vinden.
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2. Activiteiten van de VVG in 2013
2.1.

Op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeheer



Het volgen en zo-nodig meedenken, adviseren en bezwaar maken op door gemeenten in Het
Gooi en omstreken (de kerngemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en
Naarden, de omliggende gemeenten Baarn, Eemnes, Muiden, Soest, Weesp en Wijdemeren,
en het Gewest Gooi en Vechtstreek) te ontwikkelen Structuurvisies ruimtelijke ordening,
Bestemmingsplannen en uitvoeringen daarvan die onze doelen raken op het vlak van natuur,
landschappelijk- en cultuur(historisch) erfgoed en gewenst toekomstperspectief. Dit is een
continu proces. Wat zorgen baart zijn het groeiende aantal postzegelbestemmingsplannen bij
een aantal gemeenten waardoor de Structuurvisies en de grote bestemmingsplannen, waar ze
uitgelicht worden ondermijnd (dreigen te) raken.



Het verdere uitbouwen van het signaleringssysteem per gemeente met Kenniscentrumleden
en/of lokale groeperingen.



Het opstellen van een checklist die zal worden gebruikt bij het stellen van prioriteiten bij de
activiteiten van de VVG, waarbij de VVG kan afzien van actie, een ondersteunende of trekkersrol op zich kan nemen of kan sympathiseren met een bepaalde zaak. Keuzes daarvoor worden
steeds door het bestuur gemaakt en in bestuursvergaderingen formeel vastgesteld.



Het geven van inhoudelijke ondersteuning vanuit het Kenniscentrum c.q. bestuur of indien van
toepassing het doorverwijzing naar meer geëigende organisaties.



Het zo nodig of gewenst vormen van werkgroepen: zowel intern (voorbeeld: Bestemmingsplan
Buitenwijken Huizen) als met organisaties uit het externe netwerk (voorbeeld: Vliegveld
Hilversum)
2.2.

Op het gebied van bescherming van flora en fauna



Het meewegen van de belangen van flora en fauna bij ruimtelijke ordenings- en
milieubeheerplannen/-procedures



Het reageren op groenbeleidsplan-, bomen-, bomenkapbeleid-, beheers-, en andere (beleids-)
planprocedures. Veel gemeenten zijn bezig op dit punt nader beleid te genereren en
verordeningen vast te stellen.



Het zo nodig reageren op kapvergunningen e.d.



Het signaleren en het voorkomen van misstanden door onze Natuurwacht en leden te
bevorderen en deze signalen naar de juiste instanties door te geleiden. Te denken is aan zaken
als illegale kap, illegaal uitrijden van mest, vernielingen aan het landschap, illegale stort van
bouwafval etc.
2.3.



Op het gebied van verspreiden van kennis van natuur, cultuur en landschap

Het voor de tweede maal organiseren en begeleiden van de Leergang Gooi-o-Logie via de
Volksuniversiteiten van Laren- Eemnes-Blaricum en Naarden-Bussum. Samengewerkt wordt
met het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN), Naerdincklant Archeologie
Gooi- en Vechtstreek , Omgevingseducatie Gooi- en Vechtstreek, Tussen Vecht en Eem en het
Gooisch Natuurreservaat (GNR).
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Een aangepast aanbod voor docenten basisscholen en voortgezet onderwijs met de Stichting
Omgevingseducatie Gooi- en Vechtstreek.



Een werkgroep gaat zich buigen over een cursusaanbod voor nieuwe raadsleden in 2014.



Het regelmatig houden van wandelingen onder begeleiding van een of meer leden van onze
Natuurwacht



Het organiseren van fietstochten met het fietsgilde ’t Gooi. Dit is een nieuwe activiteit.



In 2012 heeft VVG het initiatief genomen tot het onderzoeken van de mogelijkheden en
haalbaarheid om tot een Geopark ’t Gooi, natuur en cultureel erfgoed tussen Vecht en Eem
(werktitel) te komen. Het ziet er naar uit dat hiervoor voldoende mogelijkheden zijn te
ontwikkelen. Met de door VVG ingestelde initiatiefstuurgroep Geopark het Gooi wordt nu in
kaart gebracht of er voldoende inspanning te vinden is en tot een Plan van Aanpak kan worden
gekomen. Een externe projectleider doet ondersteunende werkzaamheden voor de
stuurgroep. Een bedrag is hiervoor ter beschikking gesteld door het GNR en het steunfonds
VVG.
De primaire basis voor het welslagen van dit initiatief vormen de natuurbeheerders GNR,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer (en agrarische ondernemers verenigd in LTO). Voor
een Geopark zijn relevante activiteiten en inzet op het gebied van onderzoek, onderwijs,
betrekken bewoners/recreanten, geo-toerisme en aansluitende regionale economische
activiteiten nodig.
Dat vereist een kleine praktische projectorganisatie die dat proces kan trekken. En het vereist
vooral commitment van de deelnemers van het te vormen netwerk. Het gaat erom de
krachten van de deelnemers in onderlinge samenhang te versterken.



Het betrekken van meer inwoners en organisaties bij de VVG: interesse kweken om een
activiteit te doen, lezer van nieuwsbrief en website maken, lidmaatschappen en donateurs
werven. Hierbij wordt professioneel advies gevraagd. Het VVG -bestuur doet met hulp van
betrokken leden allereerst zelf onderzoek om tot een goede vraagstelling te komen.
Gedacht wordt aan:
o Folders uitzetten bij relevante ontmoetingspunten. Deze folders raken op. Er moeten
nieuwe folders c.q. flyers gemaakt worden.
o Informatie aan nieuwe bewoners wordt in een aantal gemeenten meegestuurd of
uitgereikt
o Tijdschrift voor leden en relaties verschijnt 3 maal per jaar.
o Nieuws op website: nadrukkelijker evaluatie van acties en successen en
vervolgstappen bij activiteiten communiceren.
o Het boekje Te Gooi, te grabbel en ten goede blijven promoten. Zien of dit in de
toekomst gedigitaliseerd kan worden.
o Lezingen voor leden en niet-leden organiseren. Voorbeeld: op 25 april over ‘Wat is een
Geopark’.
o Lezingen verzorgen op aanvraag. Voorbeelden: in zorg- en verpleeghuis Theodotion op
26 februari ; in de vergadering van het algemeen bestuur van de Stichting Tussen
Vecht en Eem 13 maart.
o Eén digitale nieuwsbrief introduceren.
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3. Huisvesting
Per 6 februari 2013 is er een overeenkomst voor gebruik van de Infoschuur met verhuurder GNR
officieel ondertekend door de Vogelwerkgroep ’t Gooi (VWG) , het IVN, Naerdincklant, de Vereniging
voor veldbiologie (KNNV), de Stichting Omgevingseducatie, het GNR en de VVG. De kosten voor de
huur zijn laag omdat alleen de vaste lasten in rekening. VVG draagt bij voor 21 dagdelen. Overdag voor
werkafspraken kan(vooralsnog) zonder bijbetaling van de ruimte gebruik worden gemaakt, mits er
geen betalende organisaties de ruimte huren. De verhuurder GNR heeft zorg gedragen voor een mooie
archiefruimte. Er wordt nog dit jaar gewerkt aan de verbetering van de inrichting van de infoschuurgroepsruimte. Er is een Wi-Fi -internetverbinding aanwezig.
4. Financiën
4.1.

Begroting 2013

De vereniging betaalt al haar reguliere activiteiten uit inkomsten uit contributies, rentes op een klein
eigen vermogen, donaties en (beeld)rechten. Voor speciale projecten kan een beroep op het
steunfonds van de vereniging worden gedaan. Een commissie steunfonds adviseert het bestuur over
aanvragen.
De vereniging werkt met onbetaalde vrijwilligers. Onkosten die worden gemaakt ten behoeve van door
het bestuur gedane of gevraagde werkzaamheden worden vergoed. Vervoerskosten (buiten de regio)
worden vergoed tegen 19 cent per km of 2e klas treinvergoeding. Declaraties worden gedaan in het
boekjaar waarin de kosten zijn gemaakt, onder overlegging van bonnen.
In de begroting 2013 is naast de gebruikelijke te maken kosten een reservering gedaan voor het 80
jarig lustrum in 2015.
De begroting heeft een klein positief saldo.

4.2.

Steunfonds VVG

Voor 2013 zijn de volgende bedragen gereserveerd, die in 2012 positief door de commissie zijn
geadviseerd en door het bestuur zijn overgenomen:


€ 3000 ten behoeve van gebruikers infoschuur als vangnet van kleine organisaties di e mogelijk
hun bijdrage voor het gezamenlijk gebruik niet rond krijgen (periode 2013-2017). In 2013 staan
wij voor een mogelijk tekort van 45 euro garant.



€ 5000 ten behoeve van initiatief Geopark ’t Gooi. Wordt in de eerste helft van 2013
uitgegeven.



Op offerte te betalen advies over PR en werving leden VVG: nader te adviseren door
steunfondscommissie en vast te stellen in bestuur. Vooralsnog wordt het voorwerk door
bestuur zelf met ondersteuning van een van de deskundige leden gedaan.

Nieuwe adviezen van de Steunfonds commissie die op 1 januari 2013 nog niet door bestuur waren
behandeld:

7/8

Vereniging van Vrienden van Het Gooi
Jaarplan 2013



Een bijdrage voor het Geopark-uitwerking als het komt tot goedkeuring en deelname van een
Plan van Aanpak. Vooralsnog gaat het om een bijdrage van € 10.000 voor het (mee)bekostigen
vervolg, in te zetten voor projectleiding en andere te maken kosten i.v.m. de voortgang van
het project (te denken valt aan het oprichten van een stichting, het uitgeven van regiokaarten
met geo-natuurmonumenten en cultureel erfgoed, etc.).



Een bijdrage ten behoeve van uitvoering van het PR en Wervingsadvies, eenmalig ter
ondersteuning om nieuw PR beleid kracht bij te zetten. PR materiaal dient verder uit de
reguliere begroting te worden betaald



De steunfondscommissie staat in principe positief tegenover bijdrage uit het steunfonds aan
activiteiten ter gelegenheid van het lustrum 2015.



Per jaar kan maximaal voor 5 tot 10% van het steunfondsvermogen worden toegezegd.
_______________

Zie het tijdschrift en de website voor uitgebreide informatie over het doel van de vereniging en over
de voortgang van acties en activiteiten. Als u regelmatig op de hoogte wilt worden gehouden, geef u
dan op voor onze digitale nieuwssignalering via info@vriendenvanhetgooi.nl, o.v.v. opgave
nieuwsbrief VVG.
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