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JAARVERSLAG 2014 
 

Inleiding 
2014 was een jaar vol uitdagingen voor de Vrienden van het Gooi. Heel wat dossiers op het gebied 

van de ruimtelijke ordening en ook op andere gebieden die ons aan het hart gaan, passeerden de 

tafel van het bestuur. Sommige éénmalig, andere keerden regelmatig terug. Intern werd de 

vereniging geconfronteerd met het terugtreden van enkele bestuursleden zonder dat op dat 

moment opvolgers konden worden benoemd. Ook bleek de afwikkeling van een nalatenschap 

gecompliceerder te zijn dan verwacht. Zaken die veel aandacht vroegen van bestuursleden en 

andere vrijwilligers, waarbij de resultaten niet altijd onmiddellijk zichtbaar waren en ook wel eens 

uitbleven. Soms waren er diepe verschillen van inzicht. 

Toch, alles overziende constateert het bestuur met dankbaarheid dat een grote groep vrijwilligers, 

elk op zijn of haar positie, de vereniging actief bleef steunen in het streven dat 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.”  

Dank zij de inzet van velen kon de vereniging ook in 2014 op dit gebied een rol van betekenis blijven 

spelen. 

Ledenbestand 
Een vereniging bestaat bij de gratie van de leden en  gelukkig kan de VVG nog steeds bouwen op 

een vaste kern van trouwe leden. Veel van die leden zijn bereid zich ook actief in te zetten waarvoor 

het bestuur hen zeer dankbaar is. Maar tegelijk zijn de voortdurend kleiner wordende omvang van 

het ledenbestand en de vergrijzing ervan redenen tot zorg. In 2014  waren er 34 aanmeldingen en 

120 opzeggingen hetgeen resulteerde in een ledenaantal per 31 december van 1199. 

In 2014 zijn contacten gelegd met een bureau dat is gespecialiseerd in professionele campagnes op 

PR-gebied. Dit bureau heeft de opdracht gekregen om voor de vereniging een 

communicatiestrategie en de bijbehorende gereedschappen te ontwikkelen waarmee nieuwe 

groepen Gooiers kunnen worden bereikt. Daarbij wordt vooral gemikt op 25 -40 jarigen. Resultaten 

daarvan worden in 2015 en latere jaren verwacht. 

Samenstelling van het bestuur 
Op 1 januari 2014 bestond het bestuur uit: mw. Hetty Laverman-Berbée, voorzitter, en de heren 

Johan Jorritsma, vicevoorzitter, Leen Mak, secretaris, Joost Grasso, penningmeester, Bart Heller, lid, 

Hans Metz, lid en Henk van Steennis, lid 

Tijdens de ledenvergadering trad Joost Grasso terug, sindsdien neemt Hans  Metz het 

penningmeester schap op interim basis waar. In de tweede helft van 2014 kwam het bestuur in 
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contact met een kandidaat voor deze functie, de heer Wim Schaapherder. Vanaf november woonde 

Wim de bestuursvergaderingen bij. 

Op 1 juli 2014 trad Hetty Laverman terug; sindsdien fungeert de vicevoorzitter als waarnemend 

voorzitter. Ondanks enkele verkennende gesprekken is het gedurende het jaar 2014 niet gelukt een 

kandidaat voor de voorzitterschap te vinden. Het bestuur hoopt u uiterlijk in de ledenvergadering 

van 2016 een kandidaat voor benoeming te kunnen voordragen. 

Op 31 december 2014 bestond het bestuur uit Johan Jorritsma, waarnemend voorzitter, Leen Mak, 

secretaris, Bart Heller, lid, Hans Metz, penningmeester ad interim en Henk van Steennis, lid.  

Bemensing commissies en andere functies 
De ledenvergadering van 2014 benoemde Wim Schaapherder als lid van de financiële 

controlecommissie. Omdat Wim zich bereid verklaarde het  penningmeesterschap op zich te 

nemen, trok hij zich terug uit de commissie; het bestuur benoemde in zijn plaats de heer Chris 

Walet. 

Aan het begin van 2014 bestond de Steunfondscommissie uit de heren Joost Dijkstra, Joost Grasso 

en Peter Lier. In de loop van het jaar trad Hans Metz aan in de vacature die ontstond door het 

aftreden van Joost Grasso. Tegen het einde van het jaar trad Hans Metz terug ui t de commissie; het 

bestuur benoemde in deze vacature mw. Tineke de Jonge. Zie voor de achtergrond hiervoor de 

financiële paragraaf van dit verslag. 

Het secretariaat van de Natuurwacht berustte ook in 2014 in de handen van de heer Edwin Klomp. 

In de loop van het jaar trad Chris Walet terug uit de redactie van het Tijdschrift. De redactie bestond 

op 31 december 2014 uit de heren Dick Jonkers, voorzitter, Jan-Hein Bannier, Willem-Jan 

Hoeffnagel, Erik van Wijland en Dolf van Elten 

De redactie van de website bestond uit de heren Erik van Wijland en Dolf van Elten.  

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

De ledenadministratie werd verzorgd door mw. Corry Wildeman. 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergaderde 9 keer; de vergaderingen werden steeds geleid door de (waarnemend) 

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.  

Ledenvergadering 
Op 17 april werd de algemene ledenvergadering gehouden. Circa 35 leden waren daarvoor naar de 

Infoschuur ’t Gooi gekomen. Het algemene beleid en het financiële beleid van het bestuur werden 

door de leden goedgekeurd. Met dank voor zijn inzet werd afscheid werd genomen van Joost 

Grasso, penningmeester van de vereniging, die om persoonlijke redenen terugtrad. 
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Tijdens het tweede deel van de vergadering was er een lezing door de heer Karel Loeff; het 

onderwerp was ‘Gebouwd erfgoed in het Gooi’. 

Financiën 
Het exploitatieresultaat over 2014 was ruim € 2400,--; de gedetailleerde onderbouwing van dit 

resultaat wordt gegeven in de financiële jaarverslagen. 

In 2013 vernam het bestuur dat wijlen de heer Wim Binnendijk, gedurende vele jaren een zeer 

betrokken lid, de vereniging, behoudens enkele legaten, als enig erfgenaam had benoemd. Deze 

verheugende mededeling bleek in zijn consequenties minder eenvoudig dan op het eerste gezicht 

leek. Fiscale implicaties van de wijze waarop Wim Binnendijk zijn vermogen had belegd, vergden 

inzet van zowel deskundige leden van de verenigingen als van externe deskundigen. Vooral het 

behoud van de status van de vereniging als ANBI en het vermijden van een aanzienlijke aanslag 

schenkbelasting hadden daarbij prioriteit. In 2014 werd een bevredigende overeenkomst met de 

belastingdienst gesloten. Tot een volledige afwikkeling van deze nalatenschap kon in 2014 nog niet 

worden gekomen. 

Het denken over de manier waarop de opbrengst van deze erfenis zal moeten worden beheerd en 

aangewend leidde het bestuur tot het besluit om de bezetting van de Steunfondscommissie aan te 

passen. De penningmeester van de vereniging is niet langer lid van de Steunfondscommissie, zodat 

hij vanuit zijn verantwoordelijkheid als bestuurslid de adviezen van deze commissie in alle vrijheid 

mee kan beoordelen. Het reglement voor de Steunfondscommissie werd overeenkomstig 

aangepast en door het bestuur vastgesteld.   

Tijdschrift 
De redactie verzorgde ook in 2014 drie lezenswaardige nummers. Elk nummer bevatte een 

algemene beschouwing, een overzicht van de lopende zaken en een overzicht van exposities en 

evenementen in het Gooi. Daarnaast kwam een diversiteit aan onderwerpen aan de orde; een 

selectie daaruit: de wandelexcursies van de Natuurwacht, de groene organisaties die met de VVG 

vaste gebruikers van de Infoschuur ’t Gooi zijn, bijzondere locaties en terreinen, belangwekkende 

flora en fauna. 

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 Frans de Gooijer.  

Website 
Naast het Tijdschrift is de website het belangrijkste communicatiemiddel tussen bestuur en lede n 

en tussen de vereniging en de buitenwereld. De nieuwsrubriek informeerde over actuele 

ontwikkelingen; de speerpuntenkaart gaf toegang tot de zaken op het gebied van de ruimtelijke 

ordening die de aandacht vroegen. 
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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 2014 maakte de vereniging met veel genoegen gebruik van deze ruimte voor de 

bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergadering 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. 

Natuurwacht 
De activiteiten van de Natuurwacht bestonden hoofdzakelijk uit het organiseren en leiden van 

natuurwandelingen en het bemensen van kramen bij evenementen waar het van belang is dat het 

geluid van de vereniging  wordt gehoord. Bijzonderheden zijn beschikbaar in een separaat verslag. 

Kenniscentrum 
Het Kenniscentrum is een groep leden van de vereniging met  specifieke deskundigheden die het 

bestuur in voorkomende gevallen adviseerde. Eén van de onderwerpen waarbij op die manier een 

standpunt werd bepaald, was ‘Natuurbegraven’, een onderwerp dat via plannen voor het terrein van 

De Hoorneboeg op de tafel van de vereniging terechtkwam. Een ook buiten dit specifieke geval  

bruikbaar resultaat was een notitie, geproduceerd door leden van het kenniscentrum, die door 

gemeentebesturen kan worden gebruikt als een checklist bij het overwegen van de bestemming 

“natuurbegraven’ voor een bepaald terrein. 

In 2014 is een begin gemaakt met het organiseren van een andere activiteit van het Kenniscentrum, 

namelijk het aantrekken van leden die in de Gooise gemeenten als ‘ogen en oren’ willen 

functioneren om op die manier ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijk ordening vroegtijdig 

te signaleren.  

Activiteiten 
Naast alle organisatorische zaken die aandacht van het bestuur vroegen, was er gelukkig ook ruimte 

om bezig te zijn met zaken die rechtstreeks verband houden met het doel van de vereniging. 

Op het gebied van ruimtelijke ordening kregen de volgende dossiers aandacht in 2014 (daarbij is te 

bedenken dat sommige dossiers al voor 2014 werden geopend en dat lang niet alle dossiers in 2014 

konden worden gesloten): 

 Amersfoortsestraatweg Naarden 

 Beheersverordening Voorland Stichtse Brug  

 Crematorium Albert Schweizerweg Laren 

 Geluidsschermen verbreding A27 

 Hockeyveld in Muiderberg 

 Hoorneboeg 

 HOV ‘t Gooi 

 KRO-eiland Hilversum 

 Natuurbegraven 
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 Ontwerpbestemmingsplan Zuidwest-MOB-complex in Bussum 

 Scouting Heidepark 

 Weg over Anna’s Hoeve 

 Windmolens Gooiermeerdijk   

 

Over de ontwikkelingen rond veel van deze onderwerpen werd gepubliceerd in het Tijdschrift. Een 

paar  opvallende zaken worden hier nader toegelicht: 

 Weg over Anna’s Hoeve, in samenhang met Scouting Heidepark 

Al langere tijd was de mening van de VVG dat de Weg over Anna’s Hoeve (WoAH) in het 

belang van de natuurwaarden ter plaatse verlegd diende te worden en gebundeld met de 

infrastructuur voor het HOV.  Helaas was het Hilversums gemeentebestuur een andere 

mening toegedaan. Een tweede punt van zorg voor de VVG was de aanwijzing van grond in 

het natuurgebied Anna’s Hoeve voor een onderkomen voor de Scoutinggroep Heidepark. 

Deze zorg woog zo zwaar dat het bestuur besloot het verzet tegen dit plan door te zetten 

tot de Raad van State. Intussen veranderde de politieke constellatie in  Hilversum en dat 

leidde tot een wijziging van het standpunt van de gemeente t.o.v. de WoAH: in januari 2015 

werd besloten de weg toch te verleggen. Het bestuur vond de winst die hiermee werd 

behaald zo belangrijk, dat besloten werd het beroep bij de Raad van State – dat niet door 

alle Hilversummers werd gewaardeerd – tegen het plan voor de Scouting in te trekken. Op 

dit dossier werd nauw samengewerkt met de VBAH, de Vereniging tot Behoud van Anna’s 

Hoeve. 

 

 Hoorneboeg, in samenhang met Natuurbegraven 

Rond de jaarwisseling 2013-2014 werd het bestuur te hulp gealarmeerd door mensen die 

zich zorgen maakten over de mogelijke transformatie van landgoed De Hoorneboeg in een 

natuurbegraafplaats. Een groep, bestaande uit bestuursleden en leden van het 

kenniscentrum, heeft zich in deze materie verdiept; het resultaat daarvan is een notitie met 

een overzicht van de wet- en regelgeving die een rol speelt bij natuurbegraven. Deze 

specifieke bedreiging voor De Hoorneboeg is niet meer actueel, maar het bestuur volgt wel 

op korte afstand de ontwikkeling van plannen met betrekking tot dit gebied.  

 

 Tweede Hockeyveld in Muiderberg 

De gemeente Muiden wilde graag de hockeyclub MHC ter wille zijn en heeft een 

bestemmingsplan ontwikkeld dat aanleg van een tweede speelveld voor deze club in 

Muiderberg mogelijk moest maken. Dit veld zou in de open ruimte, net ten zuiden van het 

Kocherbos, moeten komen. Samen met lokale groepen kwam de VVG daartegen in verzet: 

een sportveld op deze locatie betekent namelijk een ernstige aantasting van de 

landschappelijke en geomorfologische waarden van de toegang tot Muiderberg. Ook hier 

werd de gang naar de Raad van State ingezet. Voor de zitting kon worden gehouden, bleek 

dat de gemeente Muiden het bestemmingsplan voor dit veld per ongeluk buiten werking 

had gesteld door het niet op te nemen in de herziening van het bestemmingsplan voor de 
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landelijke gebieden van Muiden. Intussen heeft de gemeente deze onzorgvuldigheid 

hersteld door het bestemmingsplan voor het hockeyveld opnieuw vast te stellen; de Raad 

van State zal dus alsnog een uitspraak over het beroep van de VVG moeten doen. 

 

Onderwerpen buiten de sfeer van de ruimtelijke ordening, die de bestuurstafel passeerden en niet 

elders in dit verslag worden genoemd: 

 Cursus Gooi-o-logie  

 Geopark Gooi en Vecht i.o.  

 Gooische Mij 

 Ontwerp Natuurbeheersplan 2015 Noord-Holland. 

Bij deze onderwerpen ging de meeste aandacht uit naar: 

 Cursus Gooi-o-logie  

In 2014 werd deze populaire cursus opnieuw gegeven in de bekende vorm van 7 lezingen en 

twee excursies. Daarnaast zijn er door de Stichting Omgevingseducatie Gooi en Eemland 

varianten van deze cursus ontwikkeld. Eén korte variant richt zich speciaal 

gemeentebestuurders. Een andere variant richt zich op docenten van de joogste groepen 

van het basisonderwijs en van de onderbouw van het middelbaar onderwijs. In de loop van 

2014 is met Stichting Geopark Gooi en Vecht i.o. overeengekomen dat de primaire 

verantwoordelijkheid voor de deze cursus bij genoemde stichting zal liggen.  

Ten slotte 
Het bestuur zet zich ervoor in dat de vereniging ook in 2015 en volgende jaren haar gerespecteerde 

plek in de Gooise samenleving zal behouden en zo mogelijk 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 zeer groot belang. 

 

Blaricum/Huizen, maart 2015. 

 

 


