
Notulen van de Bestuursvergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o . 

 
zaterdag 15 september 2012 

 

Gehouden 30 augustus 2012 

Aanwezig Alle bestuursleden (plus hr J Bouwman voor  punt 5) 

1)  1)         Opening, door de voorzitter om 10 uur 

2)   2)        Ingekomen stukken: Drie mails via de Yahoo site. Deze zullen worden doorgestuurd.  Een 

betreft het eventueel plaatsen van communicatie van de gemeente over het Bouwplan op de VBAH 

Website. Snel commentaar bestuur nodig. 

3)   3)       Acties vorige vergadering Acties die nog –gedeeltelijk- open staan: 

Communicatie 

          Overzicht potentiële schrijvers voor de koerier HR. Ook nodig voor volgende Koeriers 

          Lijst actieve leden actualiseren HR 

Bestuursvergaderingen zijn gepland op 11-10, 22-11  en volgende jaar 3-1, 14-2, 28-3 en 9-5 

(ALV). Begin tijd steeds 10 uur, in principe bij Hans de Ridder 

Prioriteiten voor de vereniging. Worden verder vastgesteld gedurende de volgende 

vergadering. Het Bouwplan en de HOV staan er zeker op. 

Kennismaken met Albertus Perk en de relevante wethouders moet nog worden georganiseerd. 

Financiele zaken. De nieuwe bestuurssamenstelling is nu bekend bij de KvK en de ING 

4)   4)       Het bouwplan, de ABC initiatieven; 

Het plan is 5000 handtekeningen te verzamelen ter ondersteuning van de door de VBAH voorgestelde 

aanpassingen van het Bouwplan. Daartoe moeten een aantal wegen worden bewandeld: 

1)    De Augustus Koerier opent de mogelijkheid tot steun op de voorlaatste pagina. De 

Koerier is verspreid 

2)    Via de website kan de petitie worden ondertekend. Actie HR vraagt de webmaster hoe de 

petitie een zo duidelijk mogelijke plaats op de website kan krijgen. 

3)    Gerichte actie zal worden gevoerd om Hilversummer organisaties en verenigingen te 

bewegen de petitie te steunen. MT zal de lijst van organisaties verder uitwerken en 

circuleren. 



4)    Handtekeningen lijst. John Bouwman voorstel is prima. Martin zal er het AH logo 

opzetten HR zal er zoveel als gewenst afdrukken 

5)    Andere initiatieven zijn welkom. Aan het bestuur, Martin meedelen om duplicatie zo 

mofgelijk te voorkomen. 

6)    Flyer. Materiaal gaat vandaag naar Brugemann, Midden volgende week klaar. De flyer is 

gewenst voor de Vrije Tijds Markt. De flyers kunnen ook gebruikt worden om huis aan 

huis te verspreiden. 

5)   VTM. Alles verloopt volgens plan. De kraam zal op de Groest staan tussen het politie bureau en het 

begin van de Kerkstraat.. 

6)   Gezamenlijke brief van Vrienden van het Gooi en de VBAH, vragend om een nadere studie van de 

effecten op het milieu van het bouwplan. Wordt op 30-8 ondertekend. 

7)   Rondvraag. Geen vragen 


