
Concept-notulen ALV d.d. 28-03-2018

1. Opening.
Door de interim-voorzitter Hans de Ridder.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Met kennisgeving afwezig: Jelle Harder, Mw. Van Stralen, Carolien Jansson en Ineke Baars.

3. Notulen van de vergadering van 20 april 2017.
Worden akkoord bevonden. Opmerking van Gerard Peet: Hoeveel leden waren er vorig jaar 
aanwezig, bijlage zat er niet bij. Anneke van Reijn maakt hiervan een notitie.

4. Herroeping voornemen tot ophe�  ng van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.
De ALV van 20 april 2017 besloot om de Vereniging op te heff en. Hans de Ridder geeft in een 
presentatie aan, waarom het bestuur denkt dat de vereniging kan blijven bestaan:

Redenen die een rol hebben gespeeld om te besluiten de Vereniging op te heff en:
• Door de plannen van de provincie en gemeente Hilversum (HOV en wegverlegging) is de 

mening van het bestuur dat de vereniging niet meer aan haar doelstelling (statuten) kan 
voldoen;

• Er waren geen nieuwe bestuursleden voor de aftredende bestuursleden;
• De vereniging heeft de rechtszaak bij de Raad van State verloren. Twee bezwaarschriften zijn 

afgewezen.

Afgerond zijn:
• Uitspraak Raad van State, de provincie hoeft geen onderzoek te doen naar de Tergooiboog;
• Bezwaarschrift kapvergunning Antony Fokkerweg is afgewezen;
• De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve mag in gezamenlijk overleg met het Goois 

Natuurreservaat de herplantlocaties bepalen in het natuurgebied Anna’s Hoeve. 

Verder gebeurd in 2018:
• Er is contact gelegd met de Groene Schakel; deze instelling gaat de herinrichting van Anna’s 

Hoeve uitvoeren;
• Zonnecollectoren in Zonneweide hoger dan beloofd;
• Initiatief Jelle Harder n.a.v. verkiezing Gemeenteraad. TV Noord Holland heeft een opname 

gemaakt in Anna’s Hoeve over de plannen voor de Verlegde weg. Karin Walters (partijvoorzitter 
Hart voor Hilversum) en Jelle Harder waren hierbij aanwezig. De uitzending werd op maandag 
19 maart op TV Noord Holland uitgezonden. Hans toont deze opname tijdens de vergadering. 

• Roel Luijer vraagt zich af of het besluit van de HOV/wegverlegging nog wel kan worden 
teruggedraaid. Volgens hem is de kans hierop erg klein, alleen wanneer de provincie er  
fi nancieel erg aan te kort komt is er misschien een kleine kans. Volgens Hans wordt de uitspraak 
van de Raad van State gewoon uitgevoerd.

• Er hebben zich kandidaten gemeld om zitting te nemen in het bestuur, als Voorzitter en 
Secretaris;

• De Bosploeg doet fantastisch werk.
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Conclusie:
• Er kan nog veel invloed worden uitgeoefend op de inrichting van de natuur in Anna’s Hoeve om 

deze zo veel mogelijk te behouden;
• Er zijn nieuwe bestuursleden gevonden;
• Bosploeg doet prima werk in Anna’s Hoeve.

Dit betekent dat het huidige bestuur aan de Algemene Ledenvergadering vraagt om het eerder 
genomen besluit tot ophe�  ng van de vereniging terug te draaien en niet tot ophe�  ng over te gaan.

Het besluit om niet tot ophe�  ng over te gaan wordt in stemming gebracht. Alle aanwezige leden 
stemmen voor voortzetting van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.

Gerard Peet merkt op dat hij vóór heeft gestemd, maar niet vanwege de Bosploeg of de 
schoonmaakgroep. De Bosploeg is momenteel een volwaardige groep binnen het GNR. GNR bepaalt in 
hoge mate de werkzaamheden van de Bosploeg. 

Jammer dat het niet gelukt is met de Tergooiboog. Dit voorstel is echter te laat ingediend. GNR was al 
akkoord gegaan met de HOV en wegverlegging.

5. Financieel Verslag 2017
Het jaar 2017 sluit af met een positief resultaat. Er zijn geen vragen over het fi nancieel verslag. 
Begroting 2018 is grotendeels gebaseerd op de afgelopen jaren.
Verslag Kascommissie, decharge bestuur voor het jaar 2017.
De kascommissie 2017 bestaat uit Mijns Verhoeven, Carolien Jansson en Christien Jekel als reserve. 
Mijns Verhoeven is aftredend. Namens de kascommissie leest Hans de Ridder de verklaring voor. 
Vervolgens wordt aan het bestuur decharge verleend. 

6. Benoeming kascommissie.
De nieuwe kascommissie bestaat uit: Carolien Jansson, Christien Jekel en Roel Luijer.

7. Algemeen jaarverslag 2017 + Jaarplan 2018.
Beide worden voorgelezen door secretaris Anneke Reijn. Naar aanleiding van een opmerking 
van Gerard Peet, wordt de in het verslag genoemde “relevante wethouder” gewijzigd in “de 
dienstdoende wethouder”.

8. Aftredende en niet herkiesbare bestuursleden.
Hans de Ridder, interim-voorzitter
Egbert Leijdekker, penningmeester. 

9. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Danny van Kooi stelt zich verkiesbaar voor de functie voorzitter en Marjan Nijhoff  stelt zich 
verkiesbaar voor de functie van secretaris. 

10. Wijziging taakverdeling in het bestuur.
Anneke Reijn draagt het secretariaat over aan Marjan Nijhoff  en neemt het penningmeesterschap 
van Egbert Leijdekker over. 

De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Danny van Kooi als 
nieuwe voorzitter, Marjan Nijhoff  als secretaris en de functiewijziging van Anneke Reijn tot 
penningmeester.
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11. Webmaster.
Roel Luijer volgt Egbert Leijdekker op.

12. Ingelast agendapunt:
Zonnepanelen in de nieuwbouwwijk Zonneweide Anna’s Hoeve. 
De bewoners uit de omgeving van de zonneweide hebben een uitnodiging gekregen van 
de Gemeente Hilversum (draagvlak) en HilverZon (Energie-coöperatie) over de aanleg van 
zonnepanelen waar het hele postcodegebied gebruik van kan maken. Op de bewuste avond was 
er een voorlichtingsfi lm waarin werd gesteld dat de zonnepanelen horizontaal gebouwd zouden 
worden. 
Bewoners hebben toen een brief geschreven dat zij akkoord gaan voor zonne-energie, ervan 
uitgaande dat de zonnepanelen vanuit de huiskamer niet zichtbaar zouden zijn. Daarna zijn 
de plannen veranderd en zijn de zonnepanelen niet horizontaal maar dakpansgewijs gebouwd. 
Bewoners zijn niet op de hoogte gesteld van deze wijziging. Enkele bewoners hebben wel een 
gesprek met de waarnemend wethouder Van der Spek gehad, was op zich een goed gesprek, maar 
zij voelen zich achteraf wel bedonderd. 
Vanuit de huiskamer hebben de bewoners nu zicht op de zonnepanelen, waar voorheen zicht 
op de hei was. Achter de bak met zonnepanelen worden sociale woningen gebouwd. Deze 
woningen kijken straks ook uit op de zonnepanelen. Vergunning is verleend. Wettelijk in orde, 
maar vertrouwen in de gemeente is beschaamd. Vanuit de vergadering komt de suggestie dat deze 
kwestie door het nieuwe bestuur opgepakt zal moeten worden. 

13. Rondvraag.
Gerard Peet stelt dat hondenbezitters zich niet aan het verbod “verboden voor honden” houden. 
Wanneer je er iets van zegt, kan je een grote mond krijgen. Volgens Roel Luijer is dit mogelijk op 
te lossen door meer te handhaven. Roel zegt dat hij nooit een boswachter in Anna’s Hoeve ziet. 
Laatst wel een auto van GNR bij de parkeerplaats gezien, maar geen boswachter. Mountainbikers  
houden zich ook niet aan de regels. Volgens Roel is de strook groen langs de Liebergerweg zodanig 
uitgedund door de mensen van de bouw dat je er dwars doorheen kan kijken.

Verder merkt Gerard Peet op dat het voor de vereniging nut zal hebben om de nieuwe bewoners 
erbij te betrekken, informatie verstrekken en actie ondernemen met bv. de zonne-energie. Kees 
van Vliet heeft al eerder tweemaal een welkomstbrief en Koeriers in de bus gedaan. Hierop is geen 
enkele reactie gekomen. Volgens Christien Jekel hebben de nieuwe bewoners helemaal geen tijd 
voor de vereniging van Anna’s Hoeve.
Op het moment dat de nieuwe weg langs het spoor wordt aangelegd, moet de plattegrond van 
Anna’s Hoeve, afgedrukt in de koerier, aangepast worden. De huidige “Weg over Anna’s Hoeve” 
wordt dan een zandpad.

Mijns Verhoeven geeft aan dat hij graag betrokken wil worden bij de ontwikkeling van de Groene 
Schakel.

Rob Ton is speciaal naar deze vergadering gekomen met een vraag aan de Bosploeg. Hij geeft 
namens het Waterschap Nederland voorlichting aan scholen, in het bijzonder aan groep 7/8, over 
afval. Zijn vraag is of de Bosploeg wel eens met schooljeugd wil werken. Kees van Vliet zegt dat dit 
in verleden wel eens is gebeurd, maar dat het weinig opleverde.
Ook Gerard beaamt dit. Hij heeft dit menig keer gedaan met kinderen van de Nassauschool, maar 
dit was echt geen succes.

Pagina 3 van 4



Concept-notulen ALV d.d. 28-03-2018

De heer Haanschoten, vrijwilliger bij de spoorwegen, wil graag betrokken worden bij de oude en de 
nieuwe poel. Nieuwe poel ontzettend belangrijk.

Vraag over het in de begroting opgenomen bedrag aan contributiebetalingen. Volgens de 
penningmeester zijn de betalingen van het lidmaatschap al jaren dramatisch slecht.

Kees van Vliet spreekt een dankwoord uit aan Egbert Leijdekker en Hans de Ridder. 
Nadat Anneke de bloemen en chocolade aan Hans en Egbert heeft overhandigd, alsmede aan Hans 
een boek met 500 nieuwe activiteiten, spreekt Hans zijn dank uit over de vele jaren die hij in het 
bestuur zat en sluit hiermee de vergadering af.
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