
NOTULEN BESTUURSVERGADERING OP 26 januari 2017 

I. Opening door de voorzitter, 
Na een kennismakingrondje verliet Marianne van Diemen de vergadering.   

II. Nieuws van de Voorzitter: 
 

1. Maandag 30 januari vindt er een gesprek plaats met mevrouw Renate  van Marle van de  

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak en namens de VBAH: Hans de Ridder, Jelle Harder 

en Mr. Janike Haakmeester. Deze stichting heeft van de Raad van State de vraag gekregen 

een nader onderzoek te doen in verband met de beroepen die zijn ingediend over de PIP 

HOV in ’t Gooi. Gesprekspunten zijn: Er is nooit goed naar het alternatief: “de Gooiboog 

gekeken en ook nooit goed onderzocht. Het Gooiboogtraject voor 100% uitleggen. 

2. De nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering is verschoven naar 20 april 2017. 

III. Secretariaat: 
1. Notulen vergadering 24 november 2016: punt 5 email Jose van Ewijk verwijderen.  

2. Afspraak bevestigen met wethouder Voorink op donderdag 2-2-2017 

3. Mail Arjan Bos, ter kennisgeving aangenomen. 

IV. Bespreekpunt: koers rondom PIP:  
1 In een extra ALV van 2014 hebben de leden gebrainstormd over de herinrichting van Anna’s 

Hoeve. Daar is een wensenlijst uit voort gekomen. Deze lijst is enigszins aangepast en zal 

gepubliceerd worden in de 1ste uitgave van de koerier van 2017. Aan de hand van deze lijst 

hebben de leden de mogelijkheid tot inspraak. Zij kunnen hun reactie doorsturen naar het 

secretariaat.   

2 Wanneer de meeste reacties ontvangen zijn, zal het bestuur de klankbord consulteren om 

samen een wensenlijst voor de inrichting van Anna’s Hoeve op te stellen.  

V. Financiën: 
1 Er zijn twee correcties op de jaarrekening nl. twee nabetalingen.  

2 Nagekomen nota van Versa (huur ruimte Wijkcentrum Joseph) 



VI. Algemene Ledenvergadering Het bestuur gaat akkoord dat de 

agenda van de ALV gepubliceerd wordt in de eerst verschijnende 

Koerier en dat de overige stukken (jaarverslag, jaarplan, financieel 

jaarverslag en het huishoudelijke reglement) opgenomen worden op 

de website. Op verzoek kunnen deze bescheiden op papier worden 

ontvangen. 
1.  

VII. Bosploeg  

VIII. Sociale media/Koerier:  
1. Inhoud volgende nieuwsbrief:  Goois Natuurreservaat: Aanleg vervangende poel in Anna’s 

Hoeve 
2. Planning verschijning Koerier 2017; klacht/suggestie van Ineke Marx over het bezorgen van 

de Koerier in december. 

3. Nieuw redactielid Koerier 

IX. Ledenadministratie: 

X. Rondvraag 
. 

 


