
Notulen van de Bestuursvergadering van de Vereniging tot Behoud van 

Anna’s Hoeve en Omstreken. 

 

dinsdag 15 januari 2013

 

               3-1-2013 

               Aanwezig:           Carolien Jansson, Martin Triebels, Kees van Vliet, Hans de Ridder 

1)     Martin opende de vergadering om 10 uur. 

2)     Ingekomen stukken. 

a.   Maatschappelijke stages. De mogelijkheid om maatschappelijke stages te doen 

verrichten op Anna’s Hoeve moet nader worden bekeken. Het probleem is dat zo’n 
stage begeleid moet worden en dat kost tijd.    Actie Naar 

volgende  vergadering.                               

  

b.   G. Peet wees het bestuur per mail er op dat de gekozen datum voor de ALV, 

Hemelvaartsdag, ongeschikt is. 

c.    Het tijdschrift van de Vrienden van het Gooi wordt gecirculeerd. 

3)     Alle actiepunten van de Notulen van de vorige vergadering zijn deel van de agenda. 

4)     Verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve. 

a.   Er is een bijeenkomst geweest tussen de Provincie, de Gemeente en de VBAH. Het 

resultaat is via de derde Nieuwsbrief gepubliceerd. 

b.   Een ABC vergadering is gepland voor 10-1-2013. Een standpunt  moet worden 
ingenomen over wat de vereniging nastreeft. 

5)     Klankbordgroep Bouwplan. 

a.   Het masterplan lijkt in grote lijnen te zijn aangepast aan de wensen van de VBAH. 
Geen bomenkap langs de Liebergerweg en maximaal 3 bouwlagen. 

b.   De presentatie van het aangepaste bouwplan Anna’s Hoeve aan de stuurgroep, die 
was gepland op 29-11-2012, is verzet naar29 Januari 2013. Zowel Martin. Kees als 

Carolien zullen de presentatie bijwonen. Hans is verhinderd. 

c.    Het ligt in de bedoeling bij de volgende raadsvergadering weer in te spreken. 

d.   Dit agenda punt zal gedurende de Februari 2013 bestuursvergadering opnieuw aan de 

orde komen.                                                                              

6)     Koerier 

a.   De kwaliteit van de laatste twee nummers zal worden gehandhaafd. 



b.   In 2013 zal de Koerier hetzelfde format hebben als de Koeriers van Augustus en 

November 2012. 

c.    Het is de bedoeling aan de belangrijkste onderwerpen, zoals de HOV, de 

Wegomlegging, het Bouwplan, steeds een artikel te wijden. 

d.   In iedere Koerier zal ook steeds aandacht zijn voor de natuurbeleving in Anna’s 

Hoeve. 

7)     Algemene Ledenvergadering. 

a.   De datum wordt donderdag 23 Mei 2013. 

b.   De agenda zal, naast de standaard agenda punten, als punt “Het huishoudelijk 

Reglement” hebben. 

c.    Planning voor het niet huishoudelijk deel van de vergadering zal op de volgende 

bestuursvergadering gebeuren, evenals het bepalen van het thema.         

                                                                                                                          

          

8)     Financiële zaken. 

a.   De extra uitgaven voor de Augustus Koerier en de andere kosten gemaakt om de 

gemeente te overtuigen het bouwplan aan te passen hebben de Vereniging meer dan 
Euro 1200,- gekost. Details zullen op de ALV worden gepresenteerd. 

b.   Er is een indicatie ontvangen dat in de toekomst de Vereniging zijn jaarlijkse financiële 
zaken ook bij de Kamer van Koophandel zou moeten deponeren. Dit wordt 

uitgezocht.                                                                                 Actie Hans 

9)     Prioriteiten voor 2013. 

a.   Allereerst natuurlijk de HOV, Het Bouwplan en de Wegomlegging. 

b.   Communicatie. Hoe bereiken we onze leden en potentiële leden van de Vereniging –
nog- beter? Met welke andere organisaties zouden we moeten samenwerken?  

c.    Ledenwerving. Ons ledental neemt langzaam af. Hoe krijgen we nieuwe leden behalve 

via de Vrijetijds Markt in September? 

d.   Het bestuur uitbreiden met minimaal een persoon. 

10)  Rondvraag. 

a.   Geen punten. 


