
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud 
van Anna’s Hoeve en Omstreken 

                Datum 4 mei 2014, in Wijkgebouw St Josef 

Aanwezig: 
John Bouwman, Dinie Bouwman-Nagel, Herman Schepers, Christine Tamminga, Wim Bary, Nelleke 
Bary, Ron Haanschoten, Ans Haanschoten, Joke Verrij, Meijndert Ruitenberg, Wim Bieshaar, Gerard 
Peet, Martina Evers, Sjerp Zeldenrust, Maarten Koder, Sander Koopman, Saskia Koekoek, Froukje 
Kalkman van de Ende, Martin Triebels, Kees van Vliet,Carolien Jansson, Hans de Ridder. 

Afwezig met bericht van verhindering: 

Ingeborg Hendriks, Jan Pal van Hemert, Elze Mulder en Jelle Harder 

  

Notulen 

1) Opening De voorzitter, Martin Triebels opende de vergadering om 15.45, met een welkom en een 
terugblik op de zeer geslaagde onthulling van de informatie zuilen door de burgemeester van 
Hilversum 

2) Notulen van de vorige vergadering. Deze werden door de vergadering goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de actie in de notulen vroeg de heer Peet naar de situatie betreffende het 
verkrijgen van de Anbi status. De penningmeester antwoordde dat de Anbi status extra 
verplichtingen en werk zou opleveren, maar geen voordelen voor de VBAH. Hij stelde dus voor dit 
project niet door te zetten. Dit werd oor de vergadering geaccepteerd. 

3) Ingekomen stukken 

Behalve de berichten van verhindering, geen ingekomen stukken 

4) Het financieel jaarverslag, zoals afgedrukt in de Koerier 2014-2 werd kort toegelicht. Vooral de 
steeds toenemende bankkosten baart de penningmeester zorgen, maar over het algemeen is de 
vereniging financieel gezond. Door de jubileumviering in 2014 wordt natuurlijk iets op de reserves 
ingeteerd. 

5) Verslag Kascommissie en decharge van het bestuur 

De kascommissie, mevrouw Tamminga  en de heer Koopman,  rapporteerden dat de boeken van de 
vereniging in orde waren. Zij stelden dan ook voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering 
stemde hier mee in. 

6) Benoeming kascommissie 2014 

Mevrouw Tamminga en mevrouw Evers vonden wij bereid in de kascommissie voor 2014 plaats te 
nemen. De heer Ruitenberg is reserve 

7)Algemeen Jaarverslag 2013. 

De voorzitter refereerde hier naar de laatste Koeier, 2014-2 en tevens naar de drie ervoor, vol met 
het vele werk dat de vereniging heeft gedaan. Al deze feiten zijn ook op de website te vind. 



Daarna maakte hij gebruik van de gelegenheid om de twee komende natuurwandelingen aan te 
prijzen. 

8) Uw bestuur in 2014 

Het bestuur zal onveranderd blijven. Wel werd benadrukt dat er door de drukke werkzaamheden 
behoefte is aan versterking. 

9) Rondvraag 

Tijdens de rondvraag kwam de lage contributie ter sprake, Euro 1,83 per jaar. De penningmeester 
legde uit dat slechts weinig leden echt dit lage bedrag betalen (Dit jaar tot nu toe 14). Verhogen tot 
Euro 2, - levert dus niets op, mogelijk onvrede en weglopende leden. Hij adviseerde tegen deze 
aanpassing. 

De heer Peet nam het woord en zette de heer Triebels even in het zonnetje voor al het werk dat hij 
dit jaar heeft gedaan voor de Vereniging. 


