
  www.vriendenvanhetgooi.nl 

 
 
Postadres Secretariaat: Postbus 1080, 1270 BB Huizen   

E-mail: secretaris@vriendenvanhetgooi.nl  

De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) is ANBI gecertificeerd. 1 - 8 

 

J a a r v e r s l a g  2 0 1 5  

1. Inleiding 

In het jaarverslag over 2014 duidden wij dat jaar als ‘een jaar vol uitdagingen voor de Vrienden 

van het Gooi’. Die kwalificatie geldt ook voor 2015. De grootste uitdaging was wel het op een 

betekenisvolle en constructieve manier invulling geven aan dat deel van het statutaire doel van de 

vereniging dat luidt: “De vereniging ondersteunt, zoveel als in haar vermogen ligt, de Stichting 

Gooisch Natuurreservaat in haar doelstellingen”. De aanloop naar de formulering en de vaststelling 

van adviezen aan het bestuur van het GNR vergden meerdere ledenvergaderingen. Verderop in dit 

verslag wordt daarop nader ingegaan. Naast dit dossier waren het vooral onderwerpen op het 

terrein van de ruimtelijke ordening en financiële zaken die de aandacht van het bestuur vroegen.  

Opnieuw constateert het bestuur met dankbaarheid 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 

2015 een rol van betekenis blijven spelen. 

 

2. Activiteiten 

Het primaire doel van de vereniging is in artikel 2 van de Statuten is omschreven als: “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.” Daarom begint dit verslag met een 

overzicht van de activiteiten die in dit kader werden ontplooid. Daarna is er aandacht voor de 

organisatie van de vereniging en haar interne activiteiten. 

2.1 Goois Natuurreservaat 

De toekomst van het GNR heeft in 2015 hoog en intensief op de agenda gestaan. In januari 2015 

vond in het ‘t Spant in Bussum een presentatie plaats van de door het Dagelijks Bestuur (DB) van 

het GNR medio 2014 voorgestelde samenwerkingsplannen (bestuurlijk, organisatorisch en 

financieel) van het GNR met het Provinciaal Waterleidingsbedrijf Noord-Holland (PWN). Deze 

voorstellen vloeiden voort uit de in 2011 gestarte onderzoeken naar nieuwe 

samenwerkingspartners om de organisatie te kunnen versterken en om de voorzienbare financiële 

exploitatietekorten (veroorzaakt door het uittreden van Amsterdam en de opgelegde 

bezuinigingen) op te vangen. Nadat verschillende mogelijke samenwerkingspartners, zoals andere 

terreinbeheerders en recreatieschappen, waren afgevallen kwam PWN in beeld. De VVG heeft via 

de Klankbordgroep dit proces bestuurlijk gevolgd. Bij de genoemde presentatie bleek er 

maatschappelijke weerstand tegen deze plannen te zijn. Deze werden vooral verwoord door een 

burgerinitiatief onder de naam Vrienden van het Goois Natuur Reservaat (VGNR). In de opvatting 

van de VGNR betekenden de plannen een fusie van het GNR en met PWN. Medio februari 2015 

adviseerde het bestuur van de VVG het DB over de voorgenomen samenwerking, dat in aanvulling 

op het eerdere advies van de Klankbordgroep van augustus 2014. Kern van het advies was om te 

kiezen voor een minder vergaande vorm van organisatorische samenwerking en een evaluatie in te 

bouwen. 

Half februari verzocht een aantal verontruste leden van de VVG om een extra ledenvergadering 

met als doel het standpunt van de VVG te bespreken. Deze extra ALV vond plaats op 23 maart in 

Hilversum. Daar werd besloten om ook de bezwaren tegen de voorgenomen samenwerking van de 
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verontruste leden onder de aandacht van de heer Pieter Winsemius te brengen. Deze was namelijk 

door het DB gevraagd diverse scenario's te verkennen om de organisatorische en financiële 

versterking van het GNR te realiseren. Op 17 april heeft het bestuur, conform het besluit van de 

ALV van 23 maart, de heer Winsemius geïnformeerd over de binnen de VVG levende standpunten 

met betrekking tot de verschillende scenario’s. Over de voorgenomen inhoud van deze inbreng bij 

de heer Winsemius heeft het bestuur de vertegenwoordiging van de verontruste leden voorafgaand 

aan het gesprek geïnformeerd. De heer Winsemius presenteerde zijn rapport onder de naam 

‘Gebed zonder end?’ op 28 mei; het werd besproken in een publieksbijeenkomst in Singer in Laren 

op 9 juni. 

In mei had het bestuur een commissie ingesteld onder leiding van het VVG-lid, de heer Otto 

Bernsen, met als opdracht het bestuur te adviseren over het door de VVG in te nemen standpunt 

met betrekking tot het rapport-Winsemius. Deze commissie bestond uit de heer Bernsen, drie 

leden uit de groep verontruste VVG-leden en twee leden van het bestuur. Het bestuur heeft aan de 

hand van het in augustus verschenen rapport-Bernsen en in afstemming met  de heer Bernsen een 

voorgesteld standpunt over de toekomst van het GNR geformuleerd. In dat standpunt, de 

zogenaamde ‘nul-optie plus’, worden, onder meer, de Gooise gemeenten opgeroepen om, naast 

het terugdraaien van hun bezuinigingen, hun financiële verantwoordelijkheid voor de exploitatie 

van het GNR te verhogen van 65% naar 75% om zodoende de organisatie en de exploitatie te 

versterken. Daarnaast omvatte het voorgestelde standpunt ook voorstellen aan het GNR om de 

samenstelling van het bestuur op termijn te transformeren van bestuurlijke vertegenwoordigers 

van de participanten (de gemeenten en de provincie) naar een deskundigen op voor het GNR 

relevante terreinen. In een tweede extra ledenvergadering, op 16 september, hebben de leden – 

na enkele amendementen op ondergeschikte punten – zich unaniem achter het bestuursvoorstel 

geschaard. Het ledenstandpunt is op 17 september aan het DB aangeboden.  

Eind oktober heeft het DB haar Transitieplan gepresenteerd dat mede op basis van het VVG-advies 

is opgesteld. Kernpunten daarin zijn de erkenning van de financiële verantwoordelijkheid van de 

Gooise gemeenten voor de exploitatie, versterking via organisatorische samenwerking met de 

Regio Gooi en Vechtstreek en bemensing van het bestuur met deskundigen onder leiding van een 

onafhankelijke voorzitter. Na vaststelling van het Transitieplan in het AB heeft het DB de 

participanten en betrokken maatschappelijke organisaties, waaronder de VVG, verzocht een 

zienswijze in te dienen. Na afloop van het verslagjaar, begin 2016, heeft de VVG aan dit verzoek 

voldaan. 

2.2 Voorland Stichtse Brug, Blaricum 

Op 23 juni heeft de gemeenteraad van Blaricum tijdens de raadsvergadering op enthousiaste wijze 

steun uitgesproken voor het plan ‘Blaricum aan Zee’. Dit plan beoogt de “ontwikkeling” van het 

voorland van de Stichtsebrug – dat is het terrein ten westen van het zuidelijke landhoofd van deze 

brug. De raad nam een motie aan die verdere uitwerking van dit plan mogelijk maakt.  

De VVG heeft daarop een persbericht laten uitgaan waarin zij pleit voor behoud van de natuur in 

dit gebied. De VVG betreurt dat de gemeente Blaricum er al voor heeft gezorgd dat de eens zo 

groene zomerdijk, achter de Blaricummermeent, is veranderd is een betonnen dijk met een sluis 

die eerder in de Deltawerken past dan in het Gooi. Gelukkig heeft zich in het Voorland van de 

Stichtse Brug een nieuw stuk natuur ontwikkeld, waarin veel dieren en planten een leefomgeving 

hebben gevonden, waaronder diverse soorten die op Rode Lijsten staan. Als ‘Blaricum aan Zee’ zou 

worden gerealiseerd, wordt ook dit gebied weer aangetast. De VVG acht deze ontwikkeling zeer 

ongewenst. 

2.3 Weg over Anna’s Hoeve, Hilversum 

Op 7 januari besloot de Hilversumse gemeenteraad bij de vaststelling van de Inrichtingsvisie 

Anna’s Hoeve de Weg over Anna’s Hoeve (WoAH) te verleggen. Dat betekent dat de WoAH wordt 

gebundeld met de nieuw aan te leggen HOV-verbinding, aansluitend aan de spoorlijn Amersfoort-
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Hilversum. Over die gebundelde infrastructuur wordt een ecoduct aangelegd. Daarmee worden 

zowel de natuur als de recreatiemogelijkheden in het gebied gediend. Als de WoAH was blijven 

liggen, zoals het vorige Hilversumse college van B&W in 2014 – tegen alle afspraken in – aan de 

raad wilde voorstellen, hadden er twee ecoducten in het gebied moeten worden aangelegd. De 

verlegging van de weg scheelt niet alleen de aanleg van tweede ecoduct, maar herstelt ook de 

natuur en de natuurbeleving) in het gebied. Vanwege de negatieve effecten van intensief recreatief 

gebruik, met name door hondenbezitters, zou het gebied met een tweede ecoduct niet toegankelijk 

zijn. Bureau Waardenburg heeft op verzoek van de raad nader onderzoek gedaan naar de afweging 

tussen natuur en recreatiemogelijkheden – met nadruk op maximale recreatiemogelijkheden – en 

onderschrijft in september 2015 met een second opinion de eerdere conclusies van bureau Alterra. 

Daarmee was de weg vrij voor een Provinciaal Inpassingplan (PIP) om al deze maatregelen (HOV, 

ecoduct, verleggen weg en mitigerende en compenserende maatregelen) planologisch mogelijk te 

maken. Eind 2015 is het PIP ter inzage gelegd. De VVG overweegt een zienswijze in te dienen in 

2016. 

Op basis van deze positieve besluitvorming heeft het bestuur in februari 2015 besloten het beroep 

bij de Raad van State tegen de verplaatsing van de Scouting naar het gebied Anna’s Hoeve in te 

trekken. Ook heeft het bestuur in de zomer een gesprek gehad met de het (nieuwe) bestuur van 

de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve om nader kennis te maken en elkaar te informeren 

over de wederzijdse standpunten met bettrekking tot de ontwikkeling van dit gebied. 

2.4 De Hoorneboeg, Hilversum 

Voor de ontwikkeling van De Hoorneboeg zijn, nadat in 2014 met succes is voorkomen dat het 

landgoed zou kunnen worden omgevormd tot natuurbegraafplaats, in oktober 2015 nieuwe 

plannen gepresenteerd. Het betreft de ontwikkeling van activiteiten op onder andere sociaal en 

cultureel gebied, waaronder ook op commerciële basis, die, volgens de uitkomsten van 

onderzoeken van twee adviesbureaus, het landschap niet zullen aantasten. De VVG heeft de 

ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en zal dat ook in 2016 blijven doen. 

2.5 Tweede hockeyveld, Muiderberg 

Op 4 november heeft de Raad van State een voor de VVG verheugende uitspraak gedaan in het 

beroep dat de VVG en andere belanghebbenden hadden ingesteld inzake het bestemmingsplan "2e 

Hockeyveld MHC Muiderberg". Dit bestemmingsplan had tot doel de aanleg van een hockeyveld in 

een weiland, direct grenzend aan het Kocherbos te Muiderberg, mogelijk te maken. De Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dit bestemmingsplan vernietigd. 

De VVG had al in het begin van 2014 bezwaar aangetekend tegen de vestiging van een hockeyveld 

op die locatie. Dit vanwege de aantasting van de bijzondere landschappelijke kwaliteit die wordt 

gevormd door de samenhang van de steilrand op de grens van het Kocherbos en het open 

weidegebied ten zuiden van het Kocherbos. De Afdeling heeft daarbij in de overwegingen 

meegenomen dat op deze steilrand de kernkwaliteit "landschappelijke diversiteit" van toepassing 

is. In dit dossier heeft de VVG samengewerkt met andere organisaties, zoals Groen Muiderberg, 

Hart voor Muiderberg en de Vechtplassencommissie. 

2.6 Amersfoortsestraatweg, Naarden 

Toen de gemeente Naarden in 2014 met een plan kwam om woningen te realiseren op de kavel 

van de voormalige dependance van de Godelindeschool aan de Amersfoortsestraatweg, zonder 

daarbij de weg als geheel in ogenschouw te nemen, heeft de VVG en deze vervolgens samen met 

aanwonenden en o.a. Naarderheem, met succes bij de gemeenteraad gepleit voor het maken van 

een integrale visie op de toekomst van de weg en de omgeving en dat te doen op een interactieve 

manier. De gemeente heeft vervolgens met de bewonersgroepen, Naarderheem en de VVG een 

klankbordgroep samengesteld.  
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In samenwerking met deze klankbordgroep heeft een stedenbouwkundig bureau een visie 

opgesteld. Op 30 september 2015 heeft de gemeenteraad van Naarden, mede op basis van de 

inbreng van de VVG, de nieuwe visie voor de Amersfoortsestraatweg vastgesteld. 

Voor de VVG waren met name de cultuurhistorische relatie van de Amersfoortsestraatweg met de 

schootsvelden en de ruimtelijke kwaliteit van de Amersfoortsestraatweg als historische toegang tot 

de vesting van belang. In 2016 zal op grond van de visie een beeldkwaliteitsplan worden gemaakt. 

2.7 Natuurwacht 

Zie voor de activiteiten van de Natuurwacht het betreffende verslag. Op basis van reacties van 

deelnemers stellen wij vast dat deze activiteiten, in het bijzonder de wandelingen, veel bijdragen 

aan positieve beeldvorming van de VVG bij het brede publiek. 

 

3. De vereniging 

3.1 Ledenbestand 
Ook in 2015 daalde het aantal leden: 35 aanmeldingen en 121 opzeggingen resulteerden in een 

ledenaantal per 31 december 2015 van 1113. 

3.2 Ledenvergaderingen 
In 2015 werden drie ledenvergaderingen gehouden. De eerste, belegd op verzoek van een groep 

leden die verontrust was over de gang van zaken rond het GNR, was op 23 maart in vergader-

centrum Lapershoek in Hilversum. Gezien het grote belang van zorgvuldige en traceerbare 

besluitvorming, besloot het bestuur gebruik te maken van professionele dienstverleners voor 

gespreksleiding en verslaglegging. 

Op 22 april werd de “gewone”, 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 Johan Jorritsma, tot dat moment 

plaatsvervangend voorzitter, tot voorzitter voor de periode van maximaal één jaar en de heren 

Hans Hoes en Wim Schaapherder tot leden van het bestuur. Het bestuur benoemde de heer 

Schaapherder tot penningmeester plaats van de heer Hans Metz die deze functie in het 

voorafgaande jaar had vervuld. Met dank voor zijn inzet werd afscheid werd genomen van de heer 

Bart Heller die terugtrad uit het bestuur. 

Tijdens het tweede deel van deze vergadering was er een lezing door de heren Sander Koopman en 

Jan Sevink over het onderwerp ‘Zand in beweging - een onderzoek naar de stuifzandrestauratie bij 

't Bluk en de Laarder Wasmeren’. Ook werd de speciale VVG-uitgave ‘Zand in beweging’ 

gepresenteerd. 

De derde ledenvergadering was op 16 september, eveneens in de Infoschuur ’t Gooi. Deze 

vergadering was gewijd aan het vaststellen van het standpunt van de vereniging met betrekking 

tot het rapport-Winsemius over de toekomst van het GNR. 

3.3 Lustrumviering 
Op 19 september vierde de VVG haar 80-jarig bestaan. Een klein beetje regen in de vroege 

ochtend, maar daarna een schitterende najaarszon schiepen technisch de voorwaarden voor een 

geslaagde jubileumviering. Er was een programma opgesteld dat ruimte gaf aan educatie – over de 

Gooise zanderijen –, ontmoeting voor en na de lezing en tijdens de borrel en bezichtiging van het 

Gooi met een busrit en wandelingen. Onze leden hadden dat goed gezien en tekenden massaal in 

op het programma. Meer dan 150 deelnemers – twee maal het verwachte aantal – genoten van de 
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jubileumviering die gehouden werd in de Gasterij Stadszicht van Natuurmonumenten bij het 

Naardermeer. 

De heer Sander Koopman, lid van onze vereniging en zeer actief op allerlei dossiers in het Gooi, 

maakte dat mogelijk door zijn lezing over de Gooise zandafgravingen twee maal te houden. In 

meer dan 100 dia’s presenteerde hij de historische ontwikkeling van, de motieven voor en 

typologie van de ‘afzanders’ alsmede het gebruik in het verleden en heden. 

’s Middags werd per touringcar het in de lezing behandelde gebied verkend. Daarbij werden onder 

andere Naarden, Oud-Valkeveen, Cruijsbergen, het Brediuskwartier en het Mouwtje in Bussum, 

Crailo en ‘s-Gravenland aangedaan. 

De bijeenkomst werd besloten met de jubileumspeech van de voorzitter, de prijsuitreiking voor een 

in het kader van de jubileumviering uitgeschreven fotowedstrijd en een ontspannen samenzijn. 

3.4 Samenstelling bestuur 

Op 1 januari 2015 bestond het bestuur uit de heren Bart Heller, Johan Jorritsma (plaatsvervangend 

voorzitter), Leen Mak (secretaris), Hans Metz (penningmeester) en Henk van Steennis. 

Tijdens de ledenvergadering in april trad de heer Bart Heller terug en traden de heren Hans Hoes 

en Wim Schaapherder toe tot het bestuur. De heer Johan Jorritsma werd benoemd tot voorzitter 

voor de periode van één jaar. 

In april 2015 kwam het bestuur in contact met een gekwalificeerde kandidaat voor de 

voorzittersfunctie, die op dat moment een (tijdelijke) functie in het openbaar bestuur vervulde. Na 

een aantal gesprekken volgde begin 2016 een kennismaking van deze kandidaat met het volledige 

bestuur. Die maakte aan weerszijden van de tafel een heel goede indruk. Helaas liet deze 

kandidaat in maart 2016 weten elders bestuurlijk aan de slag te gaan en wel in een functie die niet 

verenigbaar is met het voorzitterschap van de VVG. Een positief punt is dat het gaat om een 

functie bij een organisatie waar de vereniging van harte achter staat; niettemin nam het bestuur 

met teleurstelling kennis van deze mededeling. Het bestuur zet zich in het lopende jaar opnieuw in 

om u in de ledenvergadering van 2017 een kandidaat voor benoeming te kunnen voordragen. De 

heer Jorritsma heeft in 2017 de statutair maximale zittingstermijn van 12 jaar bereikt en is dan 

niet meer herkiesbaar . 

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. 

3.5 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.  

3.6 Bemensing van commissies etc. 

Permanente commissies 

Tijdens de ledenvergadering van 23 april 2015 kon niet worden voorzien in vervulling van de 

vacature in de financiële controlecommissie die ontstond door het volgens het rooster aftreden 

van mw. Inke Logtenberg. Het bestuur benoemde in zijn vergadering van 2 februari 2016 de heer 

Dolf van Elten in deze vacature. De eerder benoemde leden van de commissie zijn de heer Johan 

Harskamp (aftredend in 2016) en de heer Chris Walet (aftredend in 2017). 
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De Steunfondscommissie bestond uit mw. Tineke de Jonge en de heren Joost Dijkstra en Peter 

Lier. Deze samenstelling bleef in het verslagjaar onveranderd. 

Het secretariaat van de Natuurwacht berustte ook in 2015 in de handen van de heer Edwin 

Klomp. 

De redactie van het Tijdschrift bestond per einde 2015 uit de heren Dick Jonkers, voorzitter, 

Jan-Hein Bannier, en Dolf van Elten en Willem-Jan Hoeffnagel. De heer Erik van Wijland trad in de 

loop van het jaar terug. Het bestuur is Erik zeer dankbaar voor zijn grote inzet voor het Tijdschrift 

en voor de website. 

De redactie van de website bestaat na het terugtreden van de heer Van Wijland uit de heren 

Willem-Jan Hoeffnagel en Dolf van Elten.  

De Facebookpagina werd beheerd door mw. Rietje Veltkamp en de heren Dolf van Elten en 

Willem-Jan Hoeffnagel. 

De vereniging werd in de Klankbordgroep GNR vertegenwoordigd door Dick Jonkers. 

De ledenadministratie werd verzorgd door mw. Corry Wildeman. 

De boekhouding werd in nauwe samenwerking met de penningmeester verzorgd door de heer 

Perry Moree. 

Tijdelijke commissies 

De lustrumcommissie werd gevormd door de heren Hans Hoes, Hans Metz en Henk van Steennis 

De commissie-Bernsen werd gevormd door de heren Otto Bernsen, Rob Loois, Hans Metz, Henk 

Michielse, Henk van Steennis en mw. Thijn Westermann. 

3.7 Kenniscentrum 
Het Kenniscentrum bestaat uit leden met expertise op terreinen die van belang zijn voor de VVG; 

deze groep kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De bestuursleden Hans Hoes en 

Hans Metz vormen de liaison tussen het bestuur en het Kenniscentrum. In 2015 organiseerden zij 

twee bijeenkomsten, op 11 mei en op 6 oktober. 

De bijeenkomst op 11 mei had als onderwerp ‘water’. De heer Wiegert Dulfer, voor Water 

Natuurlijk lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, hield een 

inleiding over waterstromen in het Gooi en omgeving. Water is een belangrijk element in het 

Nederlandse landschap. Een landschap dat voortdurend veranderingen ondergaat die gevolgen 

kunnen hebben voor de waterstand en daardoor ook voor de flora en fauna. Ook aan het Gooi en 

de aanliggende landschappen gaan zulke veranderingen niet voorbij. Daarna was er ruimte voor 

discussie. 

De bijeenkomst op 6 oktober had een drietal onderwerpen: duurzaamheid, bomenkap in 

particuliere tuinen en De zanderijen 

Duurzaamheid: in het kader van de nieuwbouwplannen van het ziekenhuis Tergooi in Hilversum 

worden oplossingen gezocht voor een duurzame ontwikkeling. De VVG neemt deel aan een 

overleggroep met de projectleiding van het nieuwe ziekenhuis. In het kenniscentrum is ter 

ondersteuning een werkgroep gevormd. 

Bomenkap in particulier tuinen: er is geconstateerd dat het nogal eens voorkomt dat grote 

bomen sneuvelen in tuinen van huizen waar nieuwe bewoners zijn gekomen. In het kenniscentrum 

is de vraag aan de orde gekomen of dat wenselijk is. Er is een werkgroep opgericht die gaat 

onderzoeken of er mogelijkheden zijn om dat te voorkomen. 
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Zanderijen: binnen de VVG is naar aanleiding van de lustrumviering een discussie ontstaan over 

de vraag of de huidige vorm van de afzandingen zou moeten worden bewaard of wellicht juist zou 

moeten worden getransformeerd ten behoeve van hogere natuurwaarden. Een recent plan voor 

zo’n omvorming in Naarden is mede aanleiding daartoe. Ook daarvoor is inmiddels een werkgroep 

in het leven geroepen.  

3.8 Financiën 

Zie het betreffende verslag voor de gang van zaken op financieel gebied. 

3.9 Externe communicatie 

Met betrekking tot de diverse communicatiemiddelen die de vereniging gebruikt is het volgende te 

melden: 

Public relations: in juli 2015 presenteerde het PR-bureau waarmee de vereniging in zee was 

gegaan de uitkomsten van de tweede fase van het proces om te komen tot een omvatte strategie 

en aanpak van de externe communicatie van de vereniging. Ondanks goede aanzetten was het 

bestuur niet overtuigd dat verdere samenwerking met dit bureau tot de gewenste resultaten zou 

leiden. Het bestuur heeft opnieuw contact gezocht met een bureau waarmee ook in een eerdere 

fase contact was geweest. Op dit moment ligt een voorstel van dit bureau ter goedkeuring op de 

tafel van het bestuur.  

Tijdschrift: in het verslagjaar zijn er weer drie nummers verschenen. Steeds waren ze goed 

gevuld, in totaal 100 inhoudelijke pagina's. 

Website: in 2015 waren er veel ontwikkelingen op de diverse terreinen waar de VVG zich mee 

bezighoudt. Het vele nieuws werd steeds zo snel mogelijk via de website beschikbaar gemaakt. In 

totaal zijn in het verslagjaar 51 berichten en aanpassingen geplaatst. 

Facebook: begin november is een Facebook-groep aangemaakt. De doelen daarvan zijn: 

ledenwerving, meer interactie tussen bestuur en leden en meer bekendheid bij belangstellenden en 

inwoners van het Gooi. Ook maakt Facebook het mogelijk om geïnteresseerden sneller op de 

hoogte te brengen dat er nieuwe informatie beschikbaar is op de website. De leden van de 

Facebook groep ontvangen bericht als er iets geplaatst is; via Facebook kan dan snel doorgeklikt 

worden naar de betreffende informatie op de website. 

4. Samenwerking met andere organisaties 

4.1 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 2014 werd deze penning toegekend aan de heer Dick Jonkers.  

4.2 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. Ook in 2015 maakte de vereniging gebruik van deze ruimte 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. 
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5. Ten slotte 

Het bestuur zet zich ervoor in dat de vereniging ook in 2016 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”. Constructieve samenwerking 

met alle actoren die het zelfde doel nastreven, hetzij het openbaar bestuur, hetzij particuliere 

organisaties, hetzij individuele personen, is daarvoor van groot belang. 

 

Blaricum/Huizen, april 2016 

 

 

_______________________ 

 

 

 

Gebruikte afkortingen: 

AB Algemeen bestuur van het GNR 

ALV Algemene ledenvergadering 

B&W College van burgemeester en wethouders 

DB Dagelijks bestuur van het GNR 

GNR Goois Natuurreservaat 

HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer in ‘t Gooi 

PIP Provinciaal Inpassingsplan 

PWN Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland 

VGNR Vrienden van het Goois Natuur Reservaat 

VVG Vereniging van Vrienden van het Gooi 

WoAH Weg over Anna’s Hoeve, Hilversum 

 


