Vereniging Vrienden van het Gooi
Conceptnotulen ledenvergadering 25 april 2019
Gehouden in de Infoschuur te Hilversum, 19.30 – 20.35 uur
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Opening en presentie
Voorzitter Hans Metz opent de vergadering met de verontschuldiging dat de datumkeuze niet
gelukkig blijkt voor hen die afwezig zijn in deze vakantieweek. Aanwezig zijn 34 leden, waaronder
het voltallige bestuur.
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Vaststelling agenda
Punt 5c wordt geschrapt omdat er dit jaar geen nieuwe leden van de Kascommissie benoemd
hoeven te worden. Er zijn verder geen wijzigingsvoorstellen, zodat de agenda aldus wordt
vastgesteld.
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Vaststellen notulen ledenvergadering 12 april 2018
Er zijn geen opmerkingen over de concept-notulen, zodat deze ongewijzigd worden vastgesteld.
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Jaarverslagen
Vereniging
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het Jaarverslag. De vergadering stemt in met het
verslag.
Natuurwacht
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag. De vergadering stemt in met het
verslag.
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Financiële zaken
Rekening en verantwoording over 2018, en begroting 2019
Penningmeester Wim Schaapherder licht het bij de stukken gevoegde ‘Verslag van de
penningmeester over 2018’ op enkele punten nader toe. Het risicoprofiel van de belegde reserves
is aangepast waardoor de kans op een groter rendement is verhoogd. In de begroting zijn de
fondsen nu herkenbaar uitgesplitst en is per fonds aangegeven welke revenuen jaarlijks kunnen
worden ingezet, bij gebleken vraag en behoefte. Voor bestedingen uit het Fonds Binnendijk is
onder meer een Intentieovereenkomst afgesloten met de Stichting Omgevingseducatie Gooi en
Vechtstreek (OGVE). De OGVE genereert programma’s en projecten die aansluiten op de
doelstellingen van het Binnendijkfonds: natuureducatie, met name gericht op jongeren.
Gevraagd wordt of er geen reservering is voor kosten van het voeren van juridische procedures.
De penningmeester antwoordt hierop dat het inmiddels al weer 4 jaar geleden is dat dergelijke
kosten zich voordeden. Mocht dit nodig blijken, dan zal een beroep worden gedaan op de
reserves in het Fonds Sluijters.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de financiële stukken. Rekening en
verantwoording 2018 en begroting 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.
Verslag van de kascommissie
De kascommissie heeft de jaarlijkse controle uitgevoerd van stukken en banksaldi. E.e.a. is
helder, juist en compleet. Wegens vakantie van alle kascommissieleden laat de commissie
schriftelijk weten de vergadering te adviseren om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde
financiële beleid in 2018. De vergadering stemt hier mee in met applaus.
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Samenstelling van het bestuur
Penningmeester Wim Schaapherder is aftredend, maar beschikbaar voor een tweede termijn van
vier jaar. De vergadering stemt hier mee in met applaus.
Voorzitter Hans Metz deelt mee dat vicevoorzitter Hans Hoes en secretaris Leen Mak hebben
aangegeven te willen aftreden. Hans Hoes licht toe dat hij zijn nieuwe voorzittersrol bij de
OGVE niet verenigbaar vindt met het bestuurslidmaatschap van de VVG. Leen Mak licht toe dat
het ongemak van een slechter wordend gehoor hem heeft doen besluiten om af te treden. Hans
Hoes en Leen Mak geven beiden aan actief lid van de VVG te willen blijven.
Voorzitter Hans Metz bedankt de aftredende bestuursleden namens de vergadering met een
persoonlijk dankwoord en een boeket.
Mw. Winy Biermann-Paardekooper wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. De vergadering
stemt hier met applaus mee in. Zij zal de functie van secretaris gaan vervullen.
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Terug- en vooruitblik door de voorzitter
Hans Metz memoreert het verouderende ledenbestand maar constateert ook toetreding van
nieuwe leden.
Het aantal inhoudelijke dossiers dat aandacht en actie gaat vragen lijkt toe te nemen ten opzichte
van 2018. Er is dit jaar reeds ingesproken over verbreding van de N201. Er is bezwaar gemaakt
tegen een Omgevingsvergunning voor een tijdelijk overloop-parkeerterrein bij Oud-Valkeveen,
en de vereniging neemt deel in de klankbordgroep voor een nieuw bestemmingsplan OudValkeveen. Er is een inbreng geleverd in het participatieproces voor een Kustvisie Huizen. Er
zijn brieven uitgegaan naar B&W van Blaricum over plannen voor waterwoningen in het
Gooimeer en een strandtent op het Voorland van de Stichtse brug.
Inbreng in dossiers als ontwikkeling Trappenberg Huizen en Kustvisie Gooise Meren ligt dit jaar
in het verschiet.
Mw. Hetty Laverman stelt de vraag of het bestuur ook attent is op Omgevingsvisies. Hans Metz
bevestigt dit. Het bestuur werkt hierbij in kleine groepjes samen met actieve leden van de
vereniging.
Op de vraag of en hoe Staatsbosbeheer meewerkt aan tijdelijk parkeren bij Oud-Valkeveen geeft
de voorzitter uitleg over afspraken t.a.v. grondruil.
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Rondvraag
Uit de vergadering wordt opgemerkt dat meer vrouwelijke bestuurders welkom zouden zijn. Leen
Mak voegt hieraan toe dat ook meer jongere bestuursleden welkom zouden zijn. De voorzitter
geeft aan dat met de komst van Winy Biermann hopelijk een eerste stap wordt gezet naar
toetreding van meer vrouwelijke bestuursleden.
Hiermee besluit de voorzitter het formele deel van de vergadering en kondigt een pauze aan,
waarna twee lezingen.
Lezingen
Na de pauze houden achtereenvolgens Piet Spoorenberg en Jan Roodhart een lezing over Gooien Eemmeer en Eemland.
Piet Spoorenberg is voorzitter van de Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken. Hij gaat in op het
belang van de Randmeren en de aangrenzende gebieden voor vogels.
Jan Roodhart is terreinbeheerder van Natuurmonumenten in Eemland. Hij geeft aan wat er in de
loop van de jaren is ondernomen om de biotoop voor weidevogels te verbeteren.
Beide lezingen zijn aanleiding om er in het tijdschrift van de VVG nader op in te gaan.

