
Notulen Bestuursvergadering VBAH op donderdag 2 november 2017 

Om 09.30 uur op de Kamerling Onnesweg 250 

 

1. Opening door de voorzitter: 
 

2. Nieuws van de voorzitter: 

 
Uitslag Raad van Staten: al onze bezwaren en ons voorstel De Tergooiboog zijn 

niet-ontvankelijk verklaart en de overige beroepen ongegrond. 

 

3. Secretariaat: 
 Notulen 15 juni 2017 

 Einde Jaars Bijeenkomst voor Vrijwilligers 

 Brief inrichting Anna’s Hoeve en verslag bespreking met wethouder Voorink . 

 

4. HOV: 

 
 Bezwaar kap A. Fokkerweg / wordt behandeld in een hoorzitting op donderdagavond 9 

november 2017. (zie bijgevoegd bericht van de gemeente Hilversum) 

 Bezwaar tegen de provincie/ Ecologisch advies nav bezwaar ontheffing HOV in 

het Gooi 

 

5. Financiën: 

 Tussentijdse cijfers 30-09-2917 
 

6. Bosploeg: 
 

7. Sociale media: 
 

 Mogelijke inhoud Koerier: 
1. hoofdmoot wordt gevormd door de uitspraak van de Raad van State  

2. Een  verslag van het bestuur  

3. Aankondiging voor de ALV in februari kunnen we toch ook wel vast in deze 

Koerier zetten? (De aankondiging voor de beide ALV's gaan we per brief 

doen).  

4. Oproep voor de algemene jaarvergadering; er hoeft nog op geen enkele 

manier gerept te worden van opheffing in zo'n oproep in de Koerier. 

5. Nadenken over de suggestie: Elza heeft het idee om Jelle Harder te vragen 

of hij een korte (echt persoonlijke) impressie wil schrijven over de strijd 

tegen de HOV en alle daarmee samenhangende zaken en over wat hij 



persoonlijk allemaal heeft ingebracht.... o.a. het inspreken bij de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De bedoeling is Jelle de 

gelegenheid te  bieden om heel globaal te vertellen waar hij zich zo voor 

inspant en wat het belang is van die zaken, en eigenlijk vooral: hoe hij die 

'strijd'  volhoudt - en dan op een heel persoonlijke manier. 
6. een planning maken voor de Koeriers (nog één per dit jaar) volgend jaar (dan 

twee, n.l. ALV en een speciale i.h.k.v. beëindiging) 

 

8. Ledenadministratie: 

 

9. Voortgang vereniging: 

 

Plan van aanpak opheffing vereniging 

Overleg met Hans, Carolien, Elze en Egbert d.d. 6 juli 2017 

Wat hebben we besproken? 

 De uitspraak Raad van Staten. 

 

 Ultimo februari 2018 plannen we de eerste Algemene Ledenvergadering, die enerzijds als 

jaarvergadering is bedoeld en anderzijds als de eerste opheffingsvergadering.  

 

Artikel 21 van de statuten: 75% van de leden (totaal 557 x 75%) dienen aanwezig te zijn en 

drie/vierde van de aanwezige leden dienen in te stemmen met de opheffing van de vereniging.  

Het is niet te verwachten dat dit aantal aanwezig is en dan dient er na twee weken, doch wel 

binnen vier weken, een tweede Algemene Ledenvergadering bijeen te worden geroepen. 

 

Leden dienen zich voor de Algemene Ledenvergadering aan te melden voor wat betreft 

aanwezigheid, dit vanwege de beschikbare ruimte. 

Voor dit aanmelden zal een apart e-mailadres worden geopend. 

 

In principe worden de Algemene Ledenvergaderingen gehouden in het gebouw St. Joseph. Actie: 

reserveren onder voorbehoud. 

 

 Alle leden worden per brief geïnformeerd. Carolien en Elze zullen assisteren met het opstellen 

van deze brief. In de brief wordt gemotiveerd waarom wordt voorgesteld om de vereniging op 

te heffen (1e niet meer kunnen voldoende aan de statutaire doelstellingen en 2e er geen 

bestuursleden meer beschikbaar zijn). In de brief zullen beide Algemene Ledenvergaderingen 

benoemd worden.  

We gaan er overigens vanuit dat er tijdens of voor de Algemene Ledenvergaderingen zich geen 

nieuwe bestuursleden aanmelden. Wanneer dat wel het geval is, dan gaat de vereniging verder 

met nieuwe bestuursleden en is er geen sprake van opheffing, maar dat is niet te verwachten. 

 

 Verschijningsmomenten Koerier: 

* eind november 2017 (regulier) 

* medio februari 2018 (voor de ALV) 

* april/mei 2018 (afscheidskoerier) 

 



 Na de tweede Algemene Ledenvergadering verzorgen we berichtgeving aan de media en relaties 

(Anneke is gevraagd een lijst op te stellen). Dit lijstje zullen we laten circuleren tussen bestuur, 

Carolien en Elze. 

 

 Na de definitieve besluitvorming tweede Algemene Ledenvergadering organiseren we een 

afscheidsborrel met nauw betrokken leden. 

 

 Website overdragen aan Roel. 

* dient Algemene Ledenvergadering goed te keuren 

* vooraf met Roel afstemmen dat de website leeg wordt overgedragen, dat wil zeggen dat 

alle “vereniging gerelateerde” gegevens worden verwijderd, met uitzondering van de foto’s 

en Koeriers. 

* er zal met Roel schriftelijk worden overeengekomen dat de website op geen enkele wijze 

wordt gebruikt die gerelateerd kan worden aan de vereniging. 

 

 Nadenken over een voorstel voor wat betreft het resterende saldo en voorstel doen op de 

tweede Algemene Ledenvergadering. De verwachting is dat er rond de 9.000 euro overblijft. 

De suggestie is om een aantal regio gerelateerde organisaties (maximaal vier) een schenking 

te doen. Afgesproken dat we dit voorstel eerst aan de klankbordgroep doen. 

 

Bovengenoemd bedrag kan nog lager uitvallen, want er moeten nog kosten worden 

gemaakt voor wat betreft de Algemene Ledenvergaderingen, diverse Koeriers, 

afscheidsborrel, brief aan de leden (inclusief portokosten) etc. Egbert zal een inschatting 

maken van deze kosten, want ik vermoed achteraf dat er minder overblijft dan het eerder 

genoemde bedrag ad 9.000 euro. 

 

Wat ook meegenomen moet worden is een advertentie in de krant waarin we de opheffing 

bekend maken, dit om mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Egbert zal 

ook hier een inschatting maken. 

 

 Afgesproken is dat we met een klein clubje mensen gezamenlijk de brieven inpakken. 

 

 Na de opheffing dient er bij de Kamer van Koophandel een bewaarder van boeken en 

bescheiden benoemd te worden. Voor wat betreft de financiële stukken zal Egbert dat doen, 

maar dat geldt natuurlijk ook voor het secretariaat. Over dit laatste nog afspraken maken. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recentelijk sprak Jelle met mij over de mogelijkheid om de vereniging “slapend te houden”. 

Hans heeft dit nagevraagd en dat is niet mogelijk, omdat de statuten (artikel 15.2) een 

jaarlijkse ALV voorschrijven. 

 

 

10. Rondvraag: 


