
 
 
 
 
 

 
 

Conceptagenda voor de Algemene Ledenvergadering 2019 van de 
Vereniging Vrienden van het Gooi 

 
datum en tijd: donderdag 25 april 2019, 19.30 uur. 
locatie: Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103, Hilversum  
(zie de achterkant van de uitnodigingsbrief voor de precieze ligging van de Infoschuur) 
 
1. 19.30 uur – Opening 

2. Vaststelling van de agenda 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018, gehouden op 12 april 2018 

4. Jaarverslagen over 2018 van de VVG en van de Gooise Natuurwacht 

5. Financiële zaken 
a. Rekening en verantwoording over 2018 door de penningmeester 
b. Verslag van de kascommissie 2018 
c. Benoeming van de kascommissie 2019 
d. Vaststelling van de begroting 2019 

6. Benoeming leden van het bestuur 
Volgens het geldende rooster zijn dit jaar de heren Hans Hoes, vicevoorzitter, en Wim 
Schaapherder, penningmeester, aftredend. Beiden hebben één termijn van vier jaar deel 
uitgemaakt van het bestuur. 
Hans Hoes is eerder toegetreden tot het bestuur van de stichting Omgevingseducatie Gooi, 
Vecht- en Eemstreek (OGVE);  vanwege  toenemende werkzaamheden bij OGVE en de 
sponsoringsrelatie die de VVG met OGVE heeft, heeft hij besloten zich niet beschikbaar te stellen 
voor een tweede termijn als bestuurslid van de VVG. Wel blijft hij als vrijwilliger voor de VVG 
actief. 
De heer Leen Mak, secretaris, is door de ledenvergadering van 2017 benoemd voor een tweede 
termijn van vier jaar. Vanwege persoonlijke omstandigheden stelt hij zijn bestuurszetel ter 
beschikking. Ook hij zal zich blijven inzetten voor de VVG. 

Het bestuur stelt u voor Wim Schaapherder te herbenoemen als lid van het bestuur voor een 
tweede termijn van vier jaar.  
Daarnaast stelt het bestuur u voor mw. Winy Biermann-Paardekooper te benoemen tot lid van 
het bestuur. Zie het Tijdschrift voor een persoonlijke introductie van Winy; het ligt in de 
bedoeling dat zij de secretaris-functie gaat vervullen. 

Leden van de vereniging kunnen kandidaten voor het lidmaatschap van het bestuur voordragen. 
Zie artikel 7, lid 3, van de statuten voor de te volgen procedure. 

7. Terug- en vooruitblik door de voorzitter, de heer Hans Metz 

8. Rondvraag 

9. Pauze  

10. ca. 20.45 uur – Lezingen door de heren Piet Spoorenberg en Jan Roodhart: ‘Natuur en recreatie 
in Gooimeer en Eemmeer’. Zie de achterzijde voor nadere informatie over de lezingen en over de 
sprekers. 

11. ca. 22.00 uur – Sluiting 



 
 
 
 
 

 
 

De stukken genoemd bij de agendapunten 3, 4 en 5 zijn te vinden op de website 
www.vriendenvanhetgooi.nl, en ook opvraagbaar bij de administratie, per e-mail via 
info@vriendenvanhetgooi.nl of telefonisch via 06 50 25 17 99. Ook zijn er (beperkt) afdrukken 
beschikbaar tijdens de vergadering. Wij stellen het op prijs als u eventuele vragen, opmerkingen 
en/of suggesties vooraf bij de secretaris indient (secretaris@vriendenvanhetgooi.nl), zodat ze goed 
voorbereid besproken kunnen worden tijdens de vergadering. 
 

_____________ 
 
 
Na de pauze staan er twee boeiende lezingen op het programma over een zeer actueel thema: 
Natuur en recreatie in Gooimeer en Eemmeer.  
 
Huizen is een participatieproces voor een kustvisie gestart, Blaricum wil het Voorland Stichtse Brug 
recreatief opwaarderen en de Coöperatie Gastvrije Randmeren wil de aanlegplaatsen op het eiland 
Dode Hond revitaliseren. Ook Gooise Meren is gestart met de ontwikkeling van een kustvisie. Dit 
alles in de context van ligging in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Europese bescherming als 
Natura 2000-gebied. 
 
Piet Spoorenberg, professioneel vogelbeschermer, zal de waarde van Eem- en Gooimeer voor vogels 
toelichten. En daarbij aangeven hoe de natuurkwaliteit steeds meer onder druk komt te staan van 
plannen voor uitbreiding van vaar- en oeverrecreatie. Piet zal met ons in gesprek gaan over het 
ontwikkelen van een meer gezamenlijke invulling van de ruimte waarin enerzijds recreatie mogelijk is 
en anderzijds de natuur de nodige rust en ruimte krijgt. 
 
Jan Roodhart, terreinbeheerder van natuurgebieden, sluit hier op aan. Hij gaat in op de verschillende 
gebieden met hun doelstellingen en geeft aan wat er is ondernomen om die doelstellingen binnen 
bereik te brengen. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Waar liggen de knelpunten en problemen en 
waar liggen de kansen? 
 
Piet Spoorenberg is geboren en getogen in de Kempen. Hij was al jong actief in natuurstudie en 
natuurbescherming. Piet is afgestudeerd als planteziektenkundige aan de Landbouw Universiteit 
Wageningen, waarna een lange periode leidinggevend actief in het praktijkonderzoek akkerbouw en 
vollegronds groenteteelt. Piet woont sinds 1991 in Baarn en sloot zich al snel aan bij de 
Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken, waarvan hij nu voorzitter is. 
Piet is sinds 1999 vrijwillig Wetlandwacht voor de Oostelijke Vechtplassen en het Naardermeer. Sinds 
vorig jaar is Piet in dienst bij Vogelbescherming Nederland als senior beleidsmedewerker team 
Landelijk gebied, waar hij zich in het bijzonder inzet voor weidevogels. 
 
Jan Roodhart is geboren en getogen in Eemnes. Hij heeft een agrarische achtergrond. Vanaf 2001 was 
hij behalve melkveehouder in zijn woonplaats ook parttime terreinbeheerder in dienst van de 
Vereniging Natuurmonumenten. Vanaf 2007 is hij fulltime in dienst bij Natuurmonumenten. Jan is 
beheerder van natuurgebied Eemland en Landgoed Coelhorst (Amersfoort) en is sinds 2015 
uitvoerend beheerder voor Staatsbosbeheer in ‘De Kampen’. 
 
 
 


