
Notulen van de Bestuursvergadering van de Vereniging tot Behoud van 
Anna’s Hoeve 

                Op 09-04-2014, bij Hans 

                Aanwezig:          Carolien Jansson, Martin Triebels, Kees van Vliet en Hans de Ridder.  Herman 
Schepers was verhinderd.                

 Martin opende de vergadering om 19.30 uur. 
 Ingekomen stukken. 

o Verzoek vogelbroed plateau. Steun gevraagd, steun gegeven. Wordt gerealiseerd.. 

o Het blad van de VVG is ontvangen en wordt gecirculeerd. 
o Uitnodiging ontvangen over voorlichting Arbo  wet voor vrijwilligers. Kees zal 

deelnemen. 

 De Notulen van de vorige vergaderingen zijn gepubliceerd. 

o Acties zijn uitgevoerd, of, waar opportuun, verschoven naar volgende vergaderingen, 
of worden later in de notulen behandeld. 

o Afgesproken werd dat binnen een week na circuleren van de concept notulen 
gereageerd zal worden. 

 Inrichtingsplan Anna’s Hoeve 

o Het plan lijkt een redelijk open start te krijgen. Punten die voor de VBAH van belang 

zijn, autoluw maken en het toegankelijk maken van het noordelijk deel van Anna’s 
Hoeve lijken bespreekbaar. Er moet weer met de politiek worden gesproken. Er is 

contact geweest met de opvolger van Thijs Bohm. 
o Nav de brainstorm bijeenkomst is er een veldbezoek geweest van Martin, Jelle en 

Gerard. Er zal nog een tweede keer volgen. Hierna moet een visie op samengaan van 
Natuur met recreatie worden geschreven. 

o De gemeente blijft het Theehuisje (+woning) 

o  gescheiden behandelen van de scouting. Als Vereniging zijn wij erg tegen een 
woonhuis in combinatie met het theehuis. 

 Vestiging scouting 

Er is geopperd om de blokhut van de scouting 90gr te draaien, met de rug naar de WoAH te 
situeren en langs de weg een aarden wal met begroeiing te creëren. Veiliger en minder 
inbreuk op de natuur. 

Actie Kees en Carolien  (bespreken plan met Scouting Hr Van Veen) 
  

 Jubileum 30jr VBAH (en 80jr Anna’s Hoeve) 

o De  informatiepanelen zijn in concept klaar en zullen voor de ALV worden aangeboden 
samen met  GNR op 4 Mei. Een draaiboek voor de middag, inclusief de ALV en een 

lijst van genodigden zal worden gemaakt, door Carolien. Hans heeft GNR, de hr 
Vlaanderen geïnformeerd over de bijdrage van de VBAH aan de panelen. 

o Binnenkort zijn er details van het programma op de website 

                                                                                                                             Actie 
Carolien                                      

o De opening van de expositie over Anna’s Hoeve in het voormalige Raadhuis, het 
museum Hilversum is op 15 Mei. Ook hiervoor wordt een draaiboek gemaakt. 

Actie Carolien 
  



Er is voorgesteld om ter gelegenheid van de tentoonstelling een brochure uit te geven. Meer 
detail over  de financiële aspecten zijn nodig voor een definitieve beslissing kan worden 
genomen.                                                                                                Actie Martin 

 ALV. 

Uitnodiging, agenda en stukken zijn in de Koerier gepubliceerd. Gezien het programma van 
die dag is een basale agenda aangehouden. Dit jaar treden geen bestuursleden af, volgend 
jaar zowel Hans, Martin als Carolien. Een vijfde bestuurslid is zeer wenselijk. 

 GNR 

Er is gesproken met de dames in het veld. Het verminderen van het aantal prullenbakken in 
Anna’s Hoeve blijft een pijn punt. Er zal een “dagboek” worden gemaakt van twee maanden 
vuil op de plaatsen waar de prullenbakken volgens de VBAH horen. Het vuil wordt steeds 
door het meldteam weggehaald. Over twee maanden gaan we evalueren met GNR. 
                                                                                                                             

 Rondvraag en sluiting 

Er moet weer een vergaderschema worden gemaakt  oor na de ALV 
Actie  Hans 

SNS bank. Wordt gepromoot als “groen”. Er moet worden bekeken of overgaan haalbaar 
is.                                                                                                                Actie Hans 
Digitale Koerier. In verband met de steeds maar stijgende frankeringskosten moet worden 
gekeken of niet meer leden een digitale Koerier willen ipv de papieren. Een vergadering zal 
worden belegd met John Bouwman, Carolien en Hans. 
                                                                                                                             Actie Hans          
Martin sloot de vergadering om 22.00 uur. 


