
Notulen van de VBAH bestuursvergadering van 23 april 2015 

Carolien Jansson, Dinanda Dop, Egbert Leijdekker, Kees van Vliet, Anneke Reijn, Hans de Ridder. 

1) De voorzitter opent de vergadering om 14 uur en heet allen welkom. 

2) De notulen van de vergadering van 16 maart werden goedgekeurd. De notulen van de 
ALV van 5 maart 2015 zijn nog niet klaar. 

3) Acties van 5 maart. Werden bij het betreffende onderwerp behandeld. 

 4) Mededelingen van de voorzitter/secretaris 

Ondersteuning door Milieufederatie: een cursus over relevante wetgeving. Is al 
gecirculeerd in het bestuur. Voorleggen vragen kan al in eerder stadium. 

De voorzitter gaf uitleg over het gesprek met de HOV projectgroep leden Ine Tibosch en 
Arnoud Crommelin  van gemeente/provincie. Aanwezig aldaar Hans, Dinanda en 
Carolien. Gestreefd zal worden alle belanghebbenden zo goed mogelijk te betrekken bij 
de te volgen koers en te nemen besluiten. 

De GAC vroeg naar hulp bij het organiseren va de Maple Leaf loop: “Hoe, in de huidige 
situatie zo min mogelijk schade toe brengen aan de natuur bij de loop”. Actie Kees 

Consequentie van de Provinciale Staten verkiezingen. “De provinciale bestuurscoalitie 

heeft bij de verkiezingen weliswaar twee zetels verloren, maar zelfs zonder het 
CDA dat het HOV-project nu niet meer steunt, hebben de coalitiepartijen nog net 
een krappe meerderheid. Alleen door gebruik te maken van afwezigheid van 
coalitiestatenleden, of door het politiek "uit de boot vallen" van nog enkele 
coalitiestatenleden, kan het HOV-project alsnog worden afgeblazen. De kans 
daarop lijkt klein, maar het lijkt wel waarschijnlijk dat het principebesluit van wel of 
niet doorgaan met het project snel alsnog in de nieuwe Statenvergadering aan de 

orde zal komen”.  Meer wordt bekend bij de eerste staten vergadering. Actie secretaris 
om uit te vinden wanneer die is. 

Taakverdeling in het bestuur; onderlinge overdracht verantwoordelijkheden in de 
zomerperiode. Hans en Anneke wisselen van functie. Anneke wordt secretaris, Hans gaat 
de Koerier verspreiding doen. Anneke zal ook natuurwandelingen organiseren met de 
IVN en betrokken leden. Overdracht is concreet per 1 september, voorleggen aan ALV 
van 2016. 

5) De extra vergadering die beloofd werd te organiseren met als vraag “Hoe nu verder?” 
zal worden gehouden op 7 mei 2007, te beginnen  om 19.30 in St Joseph, 
Minckelersstraat. Actie: Hans reserveert een ruimte in St Joseph. (Gedaan, ruimte 
gereserveerd) Ook buurtbewoners die geen lid zijn van de VBAH zijn uitgenodigd en 
kunnen het woord voeren, niet stemmen. Actie Hans maakt presentie lijst Actie Dinanda 
doet de catering en helpt Carolien bij vormgeving. 

6) Jaarplan. Het is de bedoeling (weer) een jaarplan op te stellen om de nodige 
activiteiten door het jaar te kunnen verspreiden. Actie allen Volgende vergadering meer 
hierover 



7) Geluidsscherm A27. Het zal nog tenminste 6 weken duren voor er een uitspraak is van 
de Raad van State 

8) Bosploeg. Kees woonde een bosploegcoördinatoren-vergadering van GNR bij. 
Volgende vergadering van de coördinatoren is 25 Juni. “Onze” bosploeg heeft op verzoek 
va GNR de poel bij oprit A27 geadopteerd om schoon te maken. Machteld Eilander is 
nieuw lid van de bosploeg. 

9) Notuleren bij grotere bijeenkomsten: Anneke, ondersteunt door Hans. 

10) Koerier. Er is een nieuwe redacteur, Hannie Splint. Dinanda doet de lay out, Martina 
de eindredactie. Taakverdeling op dit moment naar tevredenheid geregeld. 

11) Lay-out nieuwsbrief: wordt aan gewerkt door Dinanda, met input op concept van de 
andere bestuursleden. Belangrijk zijn actieve links. Actie Dinanda. Actie Hans stuurt 
oorspronkelijke logo. 

12) Actie Egbert zal een voorstel maken voor VBAH e-mail adressen: ...@VBAH.nl 

13) . Actie Anneke gaat de vergaderingen van mei, juni en november opnieuw plannen, 
zij stuurt een datumprikker rond. 

14) Actie Egbert zal regelen dat de domeinnaam op naam van de VBAH komt. 

15) Grote projecten en co-financiering. Actie Egbert komt met een voorstel. 

16) Wanbetalers. Actie Egbert maakt een voorstel hier mee om te gaan. 

17) Contributie. Actie Egbert maakt een voorstel. 

18 en 19) Acceptgiro. Actie Egbert maakt een voorstel wat te doen om de acceptgiro te 
vervangen. 

20) Bestuursaansprakelijkheids verzekering. Actie Egbert vraagt offerte aan. 

21) Eigen vermogen: Wat mag worden uitgegeven aan een gerechtelijk procedure? De 
essentie is hier dat de procedure een doel moet dienen die binnen doelstelling van de 
vereniging valt.  Komt volgende vergadering terug. 

22) Rondvraag. Kees van ’t Wel krijgt een bloemetje van de VBAH, actie Kees. Actie Kees 
geeft voorzet voor artikel over de bosploeg voor iedere Koerier. 
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