
Vereniging Vrienden van het Gooi 
 
Conceptnotulen ledenvergadering 30 september 2021 
Locatie en tijd: Infoschuur, Hilversum, 20.00 – 22.00 uur 
 

1. Opening en presentie 
De voorzitter van de vereniging, Hans Metz opent de vergadering om 2.00 uur. Aanwezig zijn 30 
leden, waaronder 5 bestuursleden. Bestuurslid Winy Biermann is verhinderd. De voorzitter 
verwelkomt de aanwezigen en deelt mee dat van 3 leden bericht van verhindering is ontvangen. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen verdere mededelingen. 
 

3. Ingekomen stukken 
De voorzitter deelt mee dat naar aanleiding van een ingekomen stuk van Frits Brouwer agendapunt 5 
aan de agenda is toegevoegd. Henk van Steennis stelt in een ingekomen stuk een aantal vragen 
welke bij de desbetreffende agendapunten zullen worden beantwoord. 
De vergadering stelt aldus de agenda vast. 
 

4. Verslag van de algemene ledenvergadering 2020, schriftelijk gehouden op 20 juni 2020 
De voorzitter constateert een groot verschil in aantal ingekomen schriftelijke reacties in 2020 (160) 
en heden (1). Het bestuur zal zich beraden op de wijze waarop de in 2020 gebleken betrokkenheid 
van leden bij de volgende vergadering kan worden gefaciliteerd door combinatie van schriftelijke 
inbreng vooraf en mondelinge inbreng ter vergadering. 
N.a.v. een ingekomen vraag van Henk van Steennis meldt de voorzitter dat de lustrumviering 
vanwege onzekerheden t.a.v. het coronabeleid is uitgesteld tot 2022. 
De vergadering stemt in met het verslag conform het concept. 
 

5. Natuurbrug N525 
De voorzitter stelt Frits Brouwer in de gelegenheid zijn notitie ‘Natuurverbinding Westerheide – 
Zuiderheide’ nader toe te lichten. Frits wijst op de gevolgen van een hoge natuurbrug voor het 
historisch en landschappelijk karakter van de weg en aangrenzend gebied. Een ecotunnel heeft zijn 
voorkeur, met erkenning van de mindere functionaliteit daarvan voor een aantal diersoorten. 
Het bestuur heeft zich tot nu toe vooral gericht op de analyses van Wageningen Universiteit en is 
voorstander van hoge functionaliteit voor dieren en planten. 
De voorzitter constateert dat de optie ecotunnel nadere uitwerking en onderzoek vraagt. 
De geformuleerde motie bevat de passage dat ‘de voorgestelde natuurbrug over de N525 ongewenst 
is’; deze stellingname vinden een aantal leden en het bestuur met de huidige informatie te absoluut 
gesteld. De vergadering kan zich vinden in de toezegging van de voorzitter dat het bestuur in een 
brief aan de provincie zal vastleggen dat de optie hoge natuurbrug momenteel niet de voorkeur 
heeft en dat een nadere uitwerking van de optie ecotunnel wenselijk is voor nadere afweging. 
 

6. Jaarverslag over 2020 
Naar aanleiding van een vraag van Henk van Steennis over het ledenaantal geeft de voorzitter aan  
welke gelegenheden en activiteiten (mede) ledenwerving als doel hebben. Maaike van Lidth pleit 
voor samenwerking met ondernemers, grondeigenaren e.a. voor het opstellen van arrangementen 
die kunnen bijdragen aan ledengroei. Zij bepleit een sponsorbeleidsplan.  
Hans Hoes oppert het idee om studenten een onderzoek te laten doen naar ledenwerving en 
betrokkenheid van burgers bij de VVG-doelen. Hetty Laverman wijst op het belang van regelmatige 
publiciteit in de kranten. 
 



Nelleke Bary wijst n.a.v. het op pag. 12 gestelde over windenergie en zonnepanelen op een brief van 
8 juni j.l. waarin natuur- en landschapsorganisaties gezamenlijk stelling nemen tegen deze vormen 
van energieopwekking in Eemland en Eemmeer. 
 
Hetty Laverman vraagt aandacht voor de implementatie van de Omgevingswet. Zij bepleit dat naast 
het bestuur meer VVG-leden alert zijn op ontwikkelingen bij gemeenten en beveelt een digitale 
kennismakingscursus hierbij aan. Dolf van Elten wijst er op dat hij in de VVG-nieuwsbrieven, op de 
facebookpagina en de website actuele ontwikkelingen bij de gemeenten signaleert en volgt. 
 
De vergadering stemt in met het Jaarverslag 2020 conform het concept. 
 

7.  Financiële zaken 
a. Jaarrekening en verantwoording over 2020 

Naar aanleiding van een vraag van Henk van Steennis licht de nieuwe curator van het trust Petian, 
Willem Nijboer, de betekenis en huidige situatie van dit deel van het legaat Binnendijk toe. Het gaat 
om thans nog ruim € 300.000 onder beheer van Credit Suisse. Willem gaat zich ervoor inzetten om 
de zetel van Petian over te hevelen naar ons land. Dit verlaagt de bankkosten en vergemakkelijkt de 
inzet voor VVG-doelen. Met dit perspectief oriënteert het bestuur zich alvast op bestedingsopties 
voor de komende jaren, in overleg met Willem. 

b. Verslag van de Kascommissie 2020 
Hierover zijn geen vragen. Onder applaus wordt décharge verleend aan de penningmeester. 

c. Benoeming van de Kascommissie 2021 
Henk van Steennis wordt als aftredend lid van de commissie bedankt met applaus en een attentie. 
Frits Brouwer verklaart zich bereid tot de commissie toe te treden. De vergadering gaat onder 
applaus akkoord. 

d. Vaststelling van de begroting 2021 
Er zijn geen vragen, de vergadering keurt de begroting goed. 

e. Nut en noodzaak Steunfondscommissie 
De vergadering stemt in met het opheffen van deze commissie, omdat de Kascommissie de facto de 
taken van de Steunfondscommissie kan overnemen. 
 

8. Benoeming leden van het bestuur 
De voorzitter bedankt de verhinderde secretaris Winy Biermann voor haar inzet en toewijding. Zij 
ontvangt nog een attentie en krijgt applaus van de vergadering. 
Aftredend lid George Laeijendecker zal actief blijven voor de VVG en treedt toe tot de redactie van 
het tijdschrift. Hij wordt bedankt met applaus, een attentie en bloemen. 
Nora Mulder ontvangt bloemen en applaus voor haar inzet voor de ledenadministratie. 
Erick Groothedde wordt onder applaus herbenoemd als bestuurslid. 
Gerrie Coerts stelt zich voor als nieuwe secretaris van het bestuur. Hij wordt benoemd met applaus. 
Voorzitter Hans Metz geeft aan nog een jaar extra beschikbaar te zijn (tot april 2022) vanwege de 
bijzondere omstandigheden tijdens de coronabeperkingen. De vergadering juicht dit toe. 
 

9. Terug- en vooruitblik door de voorzitter 
Hans Metz laat kort de majeure projecten en activiteiten de revue passeren en spreekt zijn 
verwachting uit dat enkele intensieve juridische procedures in de komende tijd op de agenda zullen 
blijven staan. George Laeijendecker licht toe dat het bestemmingsplan voor het Naarderbos  
aandacht zal blijven vragen. 
In de vergadering wordt opgemerkt dat de ‘Agenda 2017-2021’ expireert. Komt er een nieuwe 
Agenda 2022-2026? De voorzitter zegt toe hier in de vergadering van 2022 op terug te komen. 
 

10. Rondvraag 
Frits Brouwer pleit ervoor een nieuwe voorzitter tijdig in te werken. Is hier zicht op? 



De voorzitter maakt melding van contacten met mogelijke nieuwe bestuursleden, maar deelt de zorg 
over zijn opvolging. 
 

11. Pauze 
De voorzitter sluit het formele deel van de vergadering om 22.00 uur en nodigt uit tot het nuttigen 
van een consumptie. 
 

12. Lezing 
Reinier Bouvy, eigenaar van het Smithuyserbos en de Wolfsdreuvik, houdt een boeiende lezing 
waarin hij uitgebreid ingaat op historie, familiebetrokkenheid, huidig bosbeheer en zijn initiatief om 
de toren Wolfsdreuvik geschikt te maken voor gebruik t.b.v. evenementen en educatie. Een bevlogen 
hoeder van dit stuk voormalig Erfgooiersbos! 
 
 
 
 


