
Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VVG 2020 

Het bestuur van de VVG heeft in maart 2020 besloten om de Algemene Ledenvergadering, die 

zou plaatsvinden op 16 april, af te gelasten in verband met de destijds geldende maatregelen om 

de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Ook in de maanden daarna bleef de 

maatregel om anderhalve meter afstand te houden van kracht, waardoor de Infoschuur, onze 

reguliere vergaderaccommodatie, niet voldoende ruimte kon bieden om binnen een redelijke 

termijn een nieuwe bijeenkomst te organiseren. Het bestuur heeft daarom besloten de leden te 

vragen schriftelijk deel te nemen aan de vergadering en goedkeuring te verlenen aan of in te 

stemmen met onderstaande agendapunten.  

- Goedkeuring van de notulen van de ALV van 2019 

- Goedkeuring van de jaarrekening 2019, incl. rapportage van de Kascommissie 

- Instemming met de begroting 2020 

- Benoeming van de Kascommissie 2020  

- Benoeming van een erelid. 

De agenda en bijbehorende stukken werden schriftelijk aan de leden gestuurd of op de website 

gepubliceerd. De datum voor de Ledenvergadering is vastgesteld op 20 juni om 20.00 uur. Leden 

waren tot 17 juni 20.00 uur in de gelegenheid op agendapunten te reageren, vragen te stellen of 

een toelichting te vragen. Deze vragen zijn door het bestuur beantwoord en op de website 

gepubliceerd als de leden daartoe toestemming hadden gegeven. 

Aan de vergadering werd deelgenomen door alle bestuursleden: H. Metz (voorzitter), W. 

Biermann-Paardekooper (secretaris), D. van Elten, E. Groothedde, G. Laeijendecker, W. 

Schaapherder (penningmeester).  

Het bestuur heeft 156 reacties ontvangen. Alle leden die hebben gereageerd kunnen instemmen 

met de voorgelegde agendapunten en hebben daarmee de notulen van de ALV van 2019 

goedgekeurd, evenals de jaarrekening 2019. Zij hebben ingestemd met de begroting voor 2020 en 

met de benoeming van de nieuwe Kascommissie en het erelidmaatschap van Dick Jonkers. Als 

leden nadere uitleg vroegen is daarop gereageerd door het bestuur. De vragen van leden gingen 

over de volgende onderwerpen: 

• Veel vragen zijn gesteld over de mening van de VVG over de voorgenomen toevoeging 

van 10.000 woningen in Hilversum in relatie tot het tuinstadconcept van Dudok en het 

karakter van het omgevende landschap. Het bestuur heeft laten weten deze ontwikkeling 

te volgen. De VVG heeft in gesprekken met de wethouder al aan de orde gesteld dat 

aantasting van het vrije uitzicht op de Gooise heidevelden en uitbreiding van de 

infrastructuur ten koste van de omringende natuur niet acceptabel is. De VVG zal ook in 

de toekomst dit standpunt krachtig uitdragen. 

• Een van de leden merkte op dat de mededeling in de uitnodiging dat leden die niet 

hebben gereageerd worden gezien als voorstemmers, niet juist is. Immers, in normale 

gevallen tellen de stemmen van niet-aanwezigen ook niet mee. Bij het zoeken naar een 

vorm voor de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur zich afgevraagd wat er zou 



gebeuren als er uitsluitend tegenstemmers tegen de jaarstukken zouden reageren. Dat 

neemt niet weg dat de heer Van Oostveen gelijk heeft. Het is tenslotte niet juist om de 

stemmen van afwezigen te tellen als voorstemmers. Wij zullen daarom uitsluitend de 

stemmen van degenen die wel hebben gereageerd laten meetellen. 

• Uitleg werd gevraagd over de besteding van € 20.000 bij de exploitatie Binnendijk (pagina 

4 van de Jaarrekening). Het antwoord luidt: Deze post is een opname ten laste van het 

fonds Binnendijk die wordt gedaan om kosten te kunnen dekken die wij in dat jaar 

verwachten of reeds hebben betaald; het saldo daarvan staat op onze rekening bij de 

Rabobank. Bij de verdeling van het beleggingsresultaat van het kalenderjaar willen wij 

tussentijdse mutaties niet buiten beschouwing laten omdat andere fondsen dan 

onevenredig bijdragen aan / profiteren van de verdeling van het beleggingsresultaat. Op 

pagina 5 is te zien dat het saldo de verdeelsleutel is voor het beleggingsresultaat en dat het 

fonds Binnendijk een toevoeging krijgt van € 55.372,80. 

• Een van de leden had op de website gezocht naar het verslag van de Kascommissie en 

niet kunnen vinden. Dat is correct. De kascommissie is uiteindelijk, ook als gevolg van de 

coronakwestie, pas op 10 juni bij elkaar geweest voor de kascontrole. Op 11 juni is het 

verslag op de website gepubliceerd. Het bestuur excuseert zich voor de vertraging. 

• De vraag is gesteld of de beoordeling van de situatie rond het vergaderen na corona 

opnieuw kan worden beoordeeld. Voor het bestuur was dit jaar de eerste keer dat een 

ledenvergadering in fysieke aanwezigheid niet mogelijk was. Wij hebben gezocht naar een 

haalbare oplossing en constateren dat, behalve een ruime opkomst, het vergaderen op 

afstand niet ideaal is. Wij zullen uiteraard deze manier van vergaderen evalueren. Dat 

overigens in de hoop dat wij alle leden volgend jaar weer in persoon zullen kunnen 

ontmoeten en dat er ook aansluitend weer een lezing kan worden gehouden. 

• De vraag is gesteld wanneer er een lustrumjaar is. Dat is in 2020. Het bestuur heeft eind 

2019 een lustrumcommissie ingesteld om de viering voor te bereiden en was op weg om 

een symposium te organiseren in september. In het tijdschrift van maart jl. heeft de 

voorzitter in zijn voorwoord daar ook een mededeling over gedaan. Op dat moment 

wisten we nog niet dat ons een pandemie zou overkomen. Wij hebben, gezien de 

omstandigheden, besloten om de viering van het lustrum te verschuiven naar 2021. 

• De vraag is gesteld of de vragenlijst niet per e-mail had kunnen worden verstuurd aan de 

leden. Ook is gevraagd of het niet beter zou zijn om het papier tweezijdig te bedrukken. 

Voor wat betreft het laatste, die vraag is terecht. Wij zullen daar in het vervolg aandacht 

aan besteden. Het per e-mail verzenden van de stukken aan de leden was helaas geen 

optie, omdat wij van meer dan de helft van de leden niet konden beschikken over een e-

mailadres. Voor de respons was wel de mogelijkheid gecreëerd om het vragenformulier 

via de website te beantwoorden. 

• Een van de leden vroeg aandacht voor de volgende onderwerpen: Hilversum 

sleutelgebied, Crailo verkeersafwikkeling, Borgronden Naarden en de Huizerstraatweg, 

Monnikenberg, Soestdijk. Het bestuur heeft geantwoord dat deze onderwerpen de agenda 

van het bestuur zijn  gepasseerd. Wij doen ons best om, binnen de mogelijkheden die wij 

daar voor hebben, op die onderwerpen invloed uit te oefenen. 

 


