Verslag Algemene Ledenvergadering 7 april 2016
Aanwezig: Roel Luijer, Hans de Ridder, Kees van Vliet, Dinanda Dop, Egbert Leijdekker, Christien
Jekel, Jelle Harder, Dick en Anneke Dijkhuizen, Mijndert Vos, Mijns Verhoeven, Wim van Paridon,
Ron en Ans Haanschoten, Martina Evers, Ruud Bochardt, Carolien Jansson en Anneke Reijn

1. Opening door de interim voorzitter
Hans de Ridder opent de vergadering en heet alle aanwezige welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn drie afmeldingen binnengekomen: van Sander Koopman, Gerard Peet en Rob Le Fevre.
Verder zijn er geen stukken of mededelingen binnengekomen.
3. Notulen van de vergadering van 5 maart en 7 mei
De notulen worden ongewijzigd aangenomen en er zijn geen opmerkingen
4. Benoemen Hans de Ridder als vicevoorzitter
Hans de ridder vraagt of de aanwezige leden akkoord gaan met zijn benoeming tot
vicevoorzitter. Hans heeft de intentie om deze functie tot het eind van het jaar uit te voeren In
ieder geval zolang de procedure van de HOV loopt. De benoeming van Hans de Ridder tot
vicevoorzitter is door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.

5. Herbenoeming secretaris
In de vorige algemene ledenvergadering van 5 maart was Hans de Ridder secretaris. Echter na
deze vergadering hebben er enkele wijzigingen in het bestuur plaats gevonden. Anneke Reijn
heeft tussentijds het secretariaat van Hans de Ridder overgenomen. Volgens de statuten moet
de algemene ledenvergadering hier nog mee akkoord gaan. De benoeming van Anneke Reijn tot
secretaris is door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.

6. Afscheid oud-voorzitter Carolien Jansson en bestuurslid Dinanda Dop
Sinds 2012 heeft Carolien Jansson een bestuursfunctie bekleed, waarvan het laatste jaar als
(interim) voorzitter. Het was prettig om met Carolien samen te werken. Binnen de
bestuursvergaderingen werden er goede afspraken gemaakt. Het was een vruchtbaar en positief
jaar met name over de HOV en het tot stand brengen van een zienswijze. Carolien is niet
weggegaan vanwege het bestuur, maar haar werk bij de Gemeente Hilversum is niet verenigbaar
met een bestuursfunctie. Hans overhandigt Carolien een bos bloemen. Carolien zegt in haar
dankwoord dat zij 4 jaar met ontzettend veel plezier zitting heeft gehad in het bestuur.

Dinanda zat te kort in het bestuur om daar de doelstelling die ze had in kwijt te kunnen. Vanwege
een baan in Nijkerk, heeft zij eind december 2015 haar bestuursfunctie opgezegd. Jammer,
maar blij dat ze het redactiewerk van de koerier blijft doen. Dinanda krijgt van Hans ook een bos
bloemen overhandigd.
7. Afscheid webmaster Roel Luijer
Roel was12 jaar voor de vereniging actief. Roel was en is nog steeds dagelijks in Anna’s Hoeve te
vinden. Hij zag alles en alarmeerde als eerste als er iets fout ging. Samen met Gerard Peet heeft
hij de website van de VBAH ontworpen en deze vele jaren onderhouden. Hans overhandigt hem
als dank de CD: Natuur in Delta. Roel memoreert in zijn dankwoord aan de dagelijkse discussie
die hij had met Jan Nagel over Anna’s Hoeve. Zelfs de Gooi en Eemlander kon deze discussie
toentertijd niet aan. Achteraf gezien was dit een hoogte punt.
8. Vacature Voorzitter en een Algemeen bestuurslid
Op dit moment bestaat het bestuur uit vier leden, echter geen voorzitter. Huidig bestuur gaat
door met het zoeken naar een voorzitter. Een aantal personen is al benaderd, maar helaas niet
succesvol. Wanneer iemand een geschikte kandidaat weet, geef het dan door aan het bestuur.
De vacature voor een voorzitter staat reeds vermeld op de vrijwilligersbank. Carolien Jansson
suggereert om bij bevriende verenigingen te onderzoeken of er misschien kandidaten zijn die het
voorzitterschap van de VBAH op zich wil nemen.
9. Financieel verslag 2015 en begroting 2016
Egbert Leijdekker licht de financiële stukken toe:
In de resultatenrekening en balans 2015 zijn de vooruitbetaalde en nog te betalen kosten)
anders verantwoord, omdat er nu wel een balans is opgesteld.
Verder zijn er twee dingen die eruit springen, dat zijn de werkelijke ontvangen contributie en de
giften. Dit is heel belangrijk om te laten zien hoe afhankelijk de vereniging is van giften, want van
alleen de contributie kan de vereniging niet bestaan. In 2015 zijn er twee grote uitgave geweest,
namelijk bij de post ledenadministratie, dit komt doordat er in 2015 twee maal een maling naar
de leden is verstuurt, een keer voor het inschakelen van een advocaat en een keer voor een
bijeenkomst in het kader van de zienswijze. Desondanks is er een positief resultaat. Verder is de
penningmeester zeer teleurgesteld in de betalingenmoraal van een aantal leden. Meer dan 100
leden betalen geen contributie, zelfs niet na een aanmaning. Deze zullen nog één keer een
betalingsverzoek krijgen en anders worden geroyeerd. In 2015 is er geld ondergebracht bij de
ASN, een groene bank, wat tevens meer rente oplevert. Uitgave koerier lager doordat er meer
koeriers digitaal worden verstuurd.
Een punt van aandacht bij de begroting 2016 is de kostenpost uitgave advocaat ad € 7.500. Van
dit bedrag is al € 4.700 uitgegeven. Misschien zijn er later nog extra uitgaven nodig, maar dan zal
daarover door het bestuur een apart besluit genomen worden.

10. Verslag kascommissie, decharge bestuur voor het jaar 201
De kascommissie, bestaande uit Ruud Bochardt en Martine Evers, heeft de boeken van 2015
gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur wordt decharge verleend.

11. Benoeming kascommissie voor 2016
Martina Evers treed af en Mijns Verhoeven meldt zich als tweede lid aan. Carolien Jansson meldt
zich aan als reserve lid. De commissie voor 2016 bestaat dus uit Ruud Bochardt en Mijns
Verhoeven met als reserve Carolien Jansson.

12. Voorgestelde wijziging huishoudelijk reglement
Het bestuur stelt enkele wijzigingen voor in het huishoudelijk reglement. Het gaat om een wijzing
in Artikel 9 en de toevoeging van een Artikel 10.
Deze wijzigingen zijn met algemene stemmen goedgekeurd.
13. Jaarverslag Bosploeg 2015
Kees leest het verslag voor. Daarna volgen er enkele opmerkingen: Bij hevige regenval loopt de
hoogwaterslurf bij de speelweide vanuit de grote vijver vol met water. Er ontstaan dan twee
vijvers. Wanneer het water in de hoogwaterslurf wegzakt, kunnen de vissen in de “tweede vijver”
niet meer terug naar de grotevijver en stervan af. Tevens groeien de bossages aan de oeverrand
als kool. GNR wil dit laten groeien om een doorkijk te creëren.
14. Algemeen jaarverslag en jaarplan 2016
Er zijn geen opmerkingen.
15. Rondvraag
De heer Mijns Verhoeven merkt op dat er op de plek waar vroeger de bootjesbaan (speeltuin)
liep asbest is gevonden. Het dak van de in aanbouw zijnde schuur bestaat uit golfplaten. Het
bestuur zegt toe dit te gaan onderzoeken. Er is geen overleg met de projectleider.
16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Aansluitend geeft Colin Beekman, bestuurslid van ZOUT (Zoogdier werkgroep Utrecht) een
presentatie over vleermuizen.

