
Jaarplan 2018 

Voor een vereniging is het wenselijk om een jaarplan op te stellen. In verband met de aanstelling van nieuwe 

bestuursleden op de Algemene Jaarvergadering 28 maart 2018 zijn er nog geen concrete activiteiten voor 2018 

opgesteld. 

HOV-Provinciaal Inpassingsplan 

Alle activiteiten aangaande het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) in het kader van de HOV hebben al  veel tijd 

gevergd van het bestuur. Voor het aanwenden van fondsen uit het herplantfonds is met een afgevaardigde   van 

dit fonds telefonisch afgesproken dat de VBAH deze discussie gaat voeren zodra er duidelijkheid is welke 

oppervlakte er onder de HOV en de verlegde weg komen te liggen. Extra aandacht met een kritisch blik zal 

besteed worden aan de verdere ontwikkeling bij de realisatie van de HOV en de wegomlegging.  

Herinrichting Anna’s Hoeve 

Van belang is om de voortgang van de herinrichtingsplannen actief via de relatieve wethouder te blijven volgen  

 

Natuurwandeling 

Mogelijk organiseert het bestuur dit jaar weer een rondwandeling in het kader van de Nacht van de Nacht. 

Andere natuurwandelingen in Anna’s Hoeve staan op het verlanglijstje. 

 

Nieuwe bewoners Anna’s Hoeve 

In de afgelopen tijd zijn een aantal nieuwbouwwoningen opgeleverd aan de nieuwe bewoners. Wij zijn 

voornemens deze bewoners dit jaar te begroeten door middel van een welkomstbrief, die persoonlijk zal worden 

overhandigd. In deze brief willen wij onze activiteiten met betrekking tot de bescherming van het natuurgebied 

onder de aandacht brengen. 

 

Vrijwilligersbijeenkomst 

Vrijwilligers zijn voor onze vereniging absoluut noodzakelijk en als vereniging zijn wij heel blij met hun inzet en 

daarom is een bedankje op zijn plaats. Ook dit jaar zal er weer een activiteit worden georganiseerd om de 

dankbaarheid kenbaar te maken. 

Zwerfvuilacties 

Een aantal keer per jaar, meestal op een zaterdag,  wordt er in Anna’s Hoeve een opruimactie van zwerfvuil 

georganiseerd. Vuilniszakken zijn dan aanwezig en voldoende vuilgrijpers. De Stads Beheer Service van de 

gemeente Hilversum, SBS, zorgt voor afvoer van de rommel. De acties werden gezellig afgesloten met een kopje 

koffie/thee en wat lekkers bij wijkcentrum St Joseph.  

 

Koerier 

Ons verenigingsblad DE KOERIER verschijnt in 2018 drie keer per jaar. In dit blad staan achtergrondverhalen over 

de vereniging, informatie over wandelingen en  activiteiten. Ook staan er veel interessante verhalen in over de 

natuurbelevingen in en rond Anna’s Hoeve. Een groot aantal Koeriers worden digitaal verstuurd, en ook vallen 

er ieder seizoen nog zo’n 400 koeriers op de deurmat. 

 

Nieuwsbrief  

Periodiek wordt een digitale nieuwsbrief verstuurd aan de leden (en geïnteresseerden) waarvan wij een e-

mailadres hebben om hen te informeren over relevante zaken die in Anna’s Hoeve spelen  

 

  



Bosploeg 

Wekelijks op woensdagmiddag verzamelen de leden van de bosploeg zich bij een schuur aan de Liebergerweg 

en overleggen dan wat het plan van aanpak wordt voor die middag. Daarna gaat men Anna’s Hoeve in en 

meestal worden er Amerikaanse vogelkers en berkjes op de heideveldjes uitgegraven. Ook worden er, in 

overleg met GNR, andere klussen opgepakt. De bosploeg bestaat uit 7 vaste vrijwilligers, waarvan meestal vier 

of vijf  personen aanwezig zijn. De werkkleding en schoenen worden door GNR verstrekt. 

 

  

 


