
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2021 van de 

Vereniging Vrienden van het Gooi 

 

 

Datum en tijd: donderdag 23 september 2021, 20.00 uur, Infoschuur, Naarderweg 103, 

Hilversum 

 

De volgende agendapunten worden ter goedkeuring of instemming voorgelegd. De documenten 

zijn te vinden op de website: www.vriendenvanhetgooi.nl.  

 

1.  Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020, schriftelijk gehouden op 20 juni 2020  

 

2.  Jaarverslag over 2020 

 

3.  Financiële zaken 

a. Jaarrekening en verantwoording over 2020  

b. Verslag van de kascommissie 2020 

c. Benoeming van de kascommissie 2021  

d. Vaststelling van de begroting 2021 

e. Nut en noodzaak Steunfondscommissie 

 

4.  Benoeming leden van het bestuur 

Volgens het geldende rooster zijn dit jaar de heren Erick Groothedde, George 

Laeijendecker  en Hans Metz aftredend. Winy Biermann heeft ons laten weten vanwege 

andere werkzaamheden haar bestuurslidmaatschap te willen beëindigen.  

Erick Groothedde en George Laeijendecker hebben een termijn van vier jaar zitting 

gehad in het bestuur; Erick Groothedde is beschikbaar voor een tweede termijn als 

bestuurslid. George Laeijendecker zal zijn bestuurslidmaatschap niet verlengen met een 

tweede termijn. Hans Metz heeft er twee termijnen opzitten. 

Het bestuur stelt u voor Erick Groothedde te herbenoemen als lid van het bestuur voor 

een tweede termijn van vier jaar. 

Daarnaast stelt het bestuur u voor de heer Gerrie Coerts te benoemen tot lid van 

het bestuur. Zie het Tijdschrift van september 2021 voor een persoonlijke introductie van 

Gerrie; het ligt in de bedoeling dat hij de secretaris-functie gaat vervullen. 

Het bestuur heeft gesproken over de vacature die ontstaat door het vertrek van Hans 

Metz. Vooral de beperkingen die de coronamaatregelen ons opgelegd hebben in het 

afgelopen kalenderjaar hebben ervoor gezorgd dat wij u geen kandidaat kunnen 

voorleggen voor invulling van deze vacature. Wij stellen u daarom voor het bestuurs-

lidmaatschap van Hans Metz met één jaar te verlengen. 

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

 

5. Terug- en vooruitblik door de voorzitter, de heer Hans Metz 
 
6.  Rondvraag 

http://www.vriendenvanhetgooi.nl/


 
7.  Pauze, tot circa 20.45 uur 
 
8 Lezing over het Smithuyserbos en de Wolfsdreuvik , door Reinier Bouvy, voorzitter van 

de Stichting Smithuyserbos. Het bos ligt in het zuidoosten van Hilversum en vormde een 

deel van het 'oerbos', het Erfgooiersbos. Het bos wisselde in de loop der jaren vaak van 

eigenaar, en werd in 1937 eigendom van D.P.R.A. Bouvy (1915-1993). Hij herstelde en 

verjongde het bos en liet middenin het bos een opslagplaats, dagverblijf en uitkijktoren, 

de Wolfsdreuvik, bouwen. 

 
9.  Sluiting 
 
 
Aanmelding en reactie 

Wij verzoeken u uw aanwezigheid bij de vergadering door te geven via het e-mailadres: 

info@vriendenvanhetgooi.nl.  

 

De stukken 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 2393 2988. 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. 

 

Mocht u verhinderd zijn aan de vergadering deel te nemen maar toch uw inbreng willen leveren 

bij een of meer agendapunten, dan kan dat. U kunt een e-mail sturen naar 

secretaris@vriendenvanhetgooi.nl of per post naar het adres: Vereniging Vrienden van het Gooi, 

Antwoordnummer 620, 1270 WB Huizen.  Wij ontvangen uw reactie graag vóór 21 september 

2021. Uw inbreng zal dan tijdens de vergadering kunnen worden ingebracht. 
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