
  Notulen voor het bestuur van de VBAH 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering donderdag 20 april 2017  
In Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 

Voor presentielijst zie bijlage. 

1.Opening door de interim-voorzitter Hans de Ridder; 

• In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de stukken Algemene Ledenvergadering, om 

praktische redenen, niet meer in de Koerier opgenomen. De notulen van de vergaderingen 

op 7 april en 19 oktober 2016, de verslagen bij punt 6, 10 en 11 en het huishoudelijk 

reglement zijn te raadplegen op de website www.annashoeve.nl (onder menu Vereniging). 

• De agenda wordt vastgesteld, waarbij door Ruud Bochardt en de voorzitter wordt 

aangegeven dat de punten 10 en 11 nauw met elkaar samenhangen. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen; met kennisgeving afwezig zijn mevrouw Annemieke Beckers 

en mevrouw Inge Schröder. 

3. Notulen van de vergadering van 7 april en 19 oktober 2016 worden akkoord bevonden. 

4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017; opvallende hoofzaken naar aanleiding van de financiële 
rapportage zijn twee zaken. Ten eerste: als gevolg van de kosten advocaat in het kader van de HOV 
teert de vereniging behoorlijk in op het eigen vermogen, maar voor dit soort zaken heeft de 
vereniging in de afgelopen jaren fors gespaard. Ten tweede: het afnemende aantal leden als gevolg 
van royementen omdat men, na twee verzoeken, de contributie niet betaald en niet reageert op de 
verzoeken. 
Aanwezigen zijn tevreden over de heldere en duidelijke financiële verslaglegging. 

De begroting 2017 wordt door de penningmeester Egbert Leijdekker toegelicht, hij vraagt namens 

het bestuur aan de ALV om toestemming voor de uitgave van circa 3400 aan advocaatkosten die nog 

verwacht worden. De vergadering verleent het mandaat voor deze uitgave en heeft verder geen 

vragen over de begroting. 

5. Verslag kascommissie, decharge bestuur voor het jaar 2016; de kascommissie 2016 bestaat uit 

Ruud Bochardt en Mijns Verhoeven met als reserve Carolien Jansson. Ruud Bochardt is aftredend. 

Namens de kascommissie leest Ruud Bochardt de verklaring voor en wordt vervolgens aan het 

bestuur decharge verleend. Ruud Bochardt wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet 

gedurende de afgelopen twee jaar voor de kascommissie.  

6. Benoeming kascommissie 2017; Carolien Jansson zal een tweede jaar lid blijven van de 

kascommissie, de voorzitter zal dit ook aan het tweede lid Mijns Verhoeven vragen. Christine Jekel 

geeft zich op als derde lid. 

7. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement; de wijzigingen betreffen aanvullingen, de ALV gaat 

akkoord. 

8a. Algemeen jaarverslag 2016 + Jaarplan 2017; beiden worden voorgelezen door secretaris Anneke 

Reijn. Carolien Jansson merkt op dat voorgenomen activiteiten afhankelijk zijn van de toekomst van 

de vereniging. Er zijn geen vragen. De Koerier gaat van 4x naar 3x per jaar. 

8b. Presentatie door Jelle Harder over de gevolgde procedures door bestuur en advocaat in verband 

met de HOV en de wegverlegging. Werkzaamheden, sinds 2015, en de daaraan bestede financiën 

worden zo inzichtelijk gemaakt. Jelle licht de gevolgen voor de natuur nog toe met cijfers. Er zijn 



grote verschillen in de opvattingen over de stand van bepaalde diersoorten en hun gedrag volgens de 

VNO (Vereniging van Ondernemend Nederland) en verschillende ecologische onderzoeksbureaus. 

Jelle geeft inzage in de bedreigingen van vleermuizen, eekhoorns, boomvolken, en dassen. 

9. Wat zijn de wensen van de Vereniging voor de Herinrichting; Tijdens de extra ALV op 7 mei 2015 

zijn de wensen en ideeën van aanwezige leden geïnventariseerd. De opbrengst is gepubliceerd in 

Koerier 2017-1. Op een oproep om te reageren of met aanvullingen te komen is maar een reactie 

binnen gekomen. Het bestuur heeft twee speerpunten geselecteerd, te weten: 

• Wandeling om de bergvijver behouden 

• Route voor mountainbikers aanleggen en daar buiten mountainbikers trachten te 

voorkomen. 

Tijdens de ALV besluiten de aanwezige leden te komen tot 3 speerpunten die als volgt worden 

geformuleerd: 

• Wandeling om de bergvijver behouden 

• Mountainbikers zijn ongewenst, rustige recreatie en wandelen zijn gewenst 

• Hekken trachten te voorkomen 

10. Vacature Voorzitter en Algemeen bestuurslid; 

Twee bestuursleden maken al meer dan 10 jaar deel uit van het bestuur en willen hun functie 

neerleggen. Ook overige bestuursleden overwegen dit, gezien het gebrek aan aanvulling en met het 

oog op de ontwikkelingen zoals omschreven bij punt 11. Al geruime tijd wordt actief gezocht naar 

opvolging, vrijwilligers die een bestuursfunctie ambiëren zijn echter moeilijk te vinden. 

Betrokkenheid op de vereniging of op AH uiten leden en/of vrijwilligers in hun werk voor 

bijvoorbeeld de bosploeg, deelname aan activiteiten en eigen recreatie. 

11. Toekomst van de Vereniging; 

Aanwezigen zijn zeer te spreken over de inzet van het bestuur, men heeft vertrouwen in het 

functioneren van het bestuur. Het bestuur stelt voor om bestuurlijk actief te blijven inzetten op twee 

aandachtspunten: 

• Contact met advocaat en proces bij de Raad van State  

• Het inbrengen van de geformuleerde speerpunten het overleg met de wethouder, in het 

belang van de herinrichting van AH 

De bosploeg is opgenomen in het geheel van bosploegen van GNR. De bosploeg blijft actief en is de 

ogen en oren in AH. De relatie met de boswachter is goed. Kees van Vliet neemt deel aan het overleg 

van coördinatoren van bosploegen van GNR. Aanwezigen zijn van mening dat GNR informatie kan 

verschaffen over de herinrichting, AH is deel van GNR. Over de bestemming van restsaldo bij 

opheffing van de VBAH moet worden nagedacht, diverse ideeën worden al geopperd (monumentje, 

bosploeg). 

Correct afronden, zorgvuldig communiceren met de buitenwacht is belangrijk. De focus ligt daarbij 

op de doelstelling van de VBAH en de bereikte resultaten. 

De ALV concludeert dat; men unaniem in stemt met het ingaan van een traject tot opheffing van de 

VBAH, waarvoor een vaststaande procedure gevolgd moet worden. Dit traject zal ingaan nadat de 

bestuurlijke inzet op bovenstaande twee actiepunten is afgerond. Vermoedelijk is dat het najaar 

2017. Bestemming van restsaldo zal dan zorgvuldig aandacht krijgen. 



12. Rondvraag;  

De heer Boer vraagt of de provincie Utrecht invloed heeft op de verbreding van de A2/ aanleg HOV. 
Antwoord: Nee, HOV rijdt slechts beperkt over Utrechts grondgebied. 
Ron Haanschoten vraagt of er zicht is op de uitkomst bij de RvS. Antwoord; Nee, maar we worden 
wel degelijk serieus genomen. 
Gerard Peet vertelt over zijn strijd tegen de Japanse duizend knoop en wordt daarop aangevuld door 
Frank Smits; het is eetbaar. Frank zal informatie daarover delen met de redactie van de Koerier. 
 

13. Sluiting van de vergadering; met dank aan aanwezigen voor inbreng en aanwezigheid sluit de 

voorzitter om 22 uur de vergadering. 

14. Borrel. 


