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Conceptnotulen ledenvergadering 12 april 2018 
Locatie en tijd: Infoschuur, Hilversum, 19.30 – 20.45 uur 

1. Opening en presentie 
De voorzitter van de vereniging, Hans Metz, opent de vergadering om 19.30 uur. Aanwezig zijn 41 
leden, waaronder het voltallige bestuur. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en deelt mee dat van 
11 leden bericht van verhindering is ontvangen. 

2. Vaststelling agenda 
De vergadering stelt de agenda vast zonder inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het aan de leden 
toegezonden concept. 

3. Vaststelling notulen ledenvergaderingen 2017 
De voorzitter stelt de notulen van de ledenvergadering van 13 april 2017 aan de orde. Deze worden 
vastgesteld conform het concept. 

4. Jaarverslagen   

4.1 Vereniging  
De voorzitter stelt het jaarverslag 2017 van de vereniging aan de orde. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen over dit verslag.  De vergadering stemt aldus in met het door het bestuur in 2017 
gevoerde beleid. 

4.2 Natuurwacht  
De voorzitter stelt het jaarverslag 2017 van de Gooise Natuurwacht aan de orde. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen over dit verslag. 
De voorzitter deelt mee dat twee leden van de Natuurwacht een mijlpaal hebben gepasseerd: Tom 
Veerman was kort geleden 40 jaar als zodanig actief en Randolph Pelsink 25 jaar. Beiden worden 
gefeliciteerd en bedankt voor hun bijdragen aan het werk van de Natuurwacht. De dank gaat gepaard 
met een oorkonde, een bloemetje en applaus van de vergadering. 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur heeft besloten ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden 
secretaris van de Natuurwacht, Edwin Klomp, een bank te laten plaatsen op de Monnikenberg, in de 
nabijheid van de boom die Edwin daar voor de Stichting Lost Child heeft geplant. 

5. Financiële zaken   

5.1 Rekening en verantwoording over 2017 
De voorzitter stelt het financieel jaarverslag 2017 en de bijbehorende schriftelijke toelichting aan de 
orde. De penningmeester, Wim Schaapherder, geeft een aanvullende mondelinge toelichting op enkele 
posten. In antwoord op vragen uit de vergadering wordt het volgende meegedeeld: 

 de obligaties die de vereniging in haar bezit had, zijn verkocht. De koers was dermate hoog dat 
de opbrengst bij verkoop opwoog tegen de nog te incasseren rente op deze obligaties; 

 de in de stukken verantwoorde opbrengst van het fonds Binnendijk is het verschil van de 
behaalde koerswinst en de kosten van het beheer van dit fonds door de firma InsingerGilissen; 

 het legaat Sluiters is ondergebracht in het steunfonds; 
 de communicatie met de beheerders van het Petian-fonds verloopt nog steeds uitermate 

moeizaam. 

5.2 Verslag kascommissie 2017 
De ledenvergadering van 2017 (her-)benoemde als leden van de commissie Dolf van Elten, Elbert Roest 
en Karel Troost. In de loop van 2017 trad Elbert Roest terug vanwege zijn vertrek naar Bloemendaal; 
het bestuur besloot deze vacature voor het resterende deel van het verenigingsjaar niet in te vullen.  
Namens de commissie deelt Dolf van Elten mee dat de commissie de vergadering voorstelt om de 
jaarstukken goed te keuren en in aansluiting daarop kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door 
hem afgelegde rekening en verantwoording. De vergadering stemt met applaus in met dit voorstel. 
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5.3 Benoeming van de financiële controlecommissie 2018  
Dolf van Elten is na drie jaar lidmaatschap van de controlecommissie aftredend. Er zijn dus twee 
vacatures in de commissie. Namens het bestuur stelt de voorzitter voor om in deze vacatures Sander 
Koopman en Henk van Steennis te benoemen. De vergadering stemt met applaus in met dit voorstel.  

5.4 Vaststelling van de begroting 2018  
De voorzitter stelt de begroting voor 2018 aan de orde. De vergadering keurt de begroting goed. 

6. Benoeming leden van het bestuur  
De voorzitter constateert dat geen van de zittende bestuursleden aan het einde van een zittingsperiode 
van vier jaar is gekomen en er dus geen bestuursleden aftredend zijn. Hij deelt mee dat Martin 
Stevens, die door de ledenvergadering van 2017 was benoemd tot lid van het bestuur, kort daarna om 
persoonlijke redenen weer aftrad. Namens het bestuur stelt de voorzitter voor om Dolf van Elten te 
benoemen tot lid van het bestuur. De vergadering stemt met applaus in met dit voorstel.  
De voorzitter stelt mw. Nora Mulder voor. Zij is de opvolger van mw. Corry Wildeman die haar werk als 
administratief assistent van het bestuur in de loop van 2017 heeft beëindigd.  

7. Presentatie en vaststelling  Agenda 2018-2024  
George Laeijendecker, lid van het bestuur, presenteert de Agenda 2018-2024, tot voor kort bekend 
onder de aanduiding ‘Strategisch plan 2018-2024’. Dit stuk is gemaakt door een werkgroep, bestaande 
uit enkele bestuursleden en enkele niet-bestuursleden. Het beschrijft de plannen van het bestuur, zowel 
voor het functioneren van de vereniging als voor de inhoudelijke vraagstukken waarvoor de vereniging 
zich ziet gesteld. Uit de vergadering zijn geen opmerkingen over, of vragen bij deze agenda. De 
voorzitter constateert dat deze Agenda dus zonder wijzigingen is vastgesteld. 
De voorzitter deelt mee dat het bestuur werkt aan een korter document met daarin de uitdagingen op 
het aandachtsterrein van de vereniging waarvoor de Gooise gemeentebesturen zich in de komende 
raadsperiode gesteld zullen zien. Zodra de collegevorming is afgerond zal dit document zal naar de 
verantwoordelijke wethouders en fractiewoordvoerders worden gestuurd. 

8. Rondvraag 
In de rondvraag komen de volgende zaken aan de orde: 
Gooiologie: mw. Hetty Laverman deelt namens de werkgroep mee dat gewerkt wordt aan een leergang 
geologie. Ook is de werkgroep op zoek naar een kandidaat voor de invulling van een vacature; dat zou 
een bestuurslid kunnen zijn maar ook iemand die nauw contact met het bestuur onderhoudt. 
Geopark: mw. Laverman geeft een kort overzicht van de stand van zaken; een belangrijk gegeven is 
dat de scope van het park groter zal moeten worden dan alleen het Gooi. 
Omgevingswet: uit de vergadering wordt het bestuur gewezen op de veranderingen die de nieuwe 
omgevingswet met zich mee zal brengen – onder andere de mogelijkheden die deze wet lijkt te gaan 
bieden om belangenbehartigers op afstand te zetten; dit thema wordt gemist in de Agenda 2018-2024. 
Het bestuur wordt aangemoedigd om vooral de communicatiekanalen met de gemeenten open te 
houden. Suggesties worden gedaan om een informatieavond over deze wet te organiseren, en om een 
werkgroep te vormen die deze materie gaat bestuderen en aanbevelingen voor beleid formuleren. 
Erfgoedfestival: desgevraagd zet de vicevoorzitter, Hans Hoes, uiteen op welke manieren de vereniging 
bijdragen aan dit festival gaat leveren, o.a. door de uitgave van een ‘doeboek’ voor kinderen te 
sponsoren. 

9. Sluiting van het formele deel van de vergadering 
De voorzitter sluit het formele deel van de vergadering om ca. 20.45 uur. 

10. Lezing  
Na een korte onderbreking houdt prof. Wim Weijs, bioloog, een lezing over ‘Landschap op de grens van 
Gooi en Vechtstreek, van zand en veen’. In deze lezing gaat de heer Weijs in de op de vorming van dit 
landschap, het gebruik ervan door de mens, en de invloed van beiden op de natuur. 
 
Concept vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 juni 2018. 

________________ 


