
Notulen van de bestuursvergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve op 30-10-2018. 

Aanwezig: Danny (voorzitter), Marjan (lid), Anneke (penningmeester), Kees (lid) en Joke (ad interim 

secretaris). 

Ad 1. E-mail van Elze over de Koerier en mevrouw Doortje van Dijk. 

Om hulp te krijgen bij de opmaak van de nieuwe Koerier heeft Elze hulp gezocht in haar sociale 

netwerk, èn gevonden in de persoon van mw. Doortje van Dijk. Doortje (wellicht nog geen lid) heeft 

deze vaardigheden, en is goed thuis in het gebied van Anna’s Hoeve. Doortje heeft in het kader van 

haar studie landschapsarchitectuur (in 2012) een studieopdracht gedaan voor het vak `Management 

Buitenruimte` in het gebied van Anna’s Hoeve! Ze wil Elze helpen bij de Koerier en kan wellicht later 

ook helpen bij het (her)inrichten van de site. Danny zal contact opnemen met Doortje (die in de 

Siriusstraat woont). 

Anneke merkt op de Dinanda waarschijnlijk de opmaaksoftware nog heeft van de Koerier en dat die 

software eigendom van de VBAH is. 

De nieuwe Koerier zal waarschijnlijk op 9 november klaar zijn. Danny haalt ze op bij de drukker (De 

Toekomst) en brengt ze naar Wim van Paridon, die voor de verspreiding naar de vrijwilligers zorgt. 

Anneke zorgt voor de verzendlijsten en stickervellen met namen. 

Er zijn bij de drukker nog 1000 omslagen. Als we nu 350 exemplaren laten drukken, kunnen we 

hierna nog twee keer een Koerier maken met deze omslagen. Anneke meldt dit aan Elze. 

Het aantal koeriers dat per jaar verspreid wordt, is van belang voor de BTW. Anneke vraagt na hoe 

dat precies zit.  Er zijn nu 536 leden. Niet alle leden hebben al contributie betaald. Anneke heeft de 

nalatige leden met een e-mailadres al een herinnering gestuurd. 

Ad2. Het bedrag dat door misverstand is overgeboekt, hoort in het financiële jaarverslag. 

Danny heeft een brief aan de ING gemaakt, waarin hij vraagt om een coulancegebaar naar onze 

vereniging toe. Met elkaar vullen we de brief aan. Danny zal het aangevulde ontwerp nog een keer 

rondsturen.  

Ad 3. Kerstattentie voor de vrijwilligers. 

In het verleden bezorgde Martin Triebels de vrijwilligers rond de kerstdagen een fles wijn of een 

kerstbrood. Caroline heeft twee keer een natuurfilm in het Filmhuis geregeld, met een borrel 

achteraf. De laatste keer was er een gezellige middag met hapjes en drankjes in St. Jozef.  

Mogelijk wordt de film “Het wad” rond de kerstdagen vertoond in het Filmhuis. Anneke vraagt dat 

na. Als er geen geschikte film wordt vertoond, is een gezellige middag in St. Jozef ook leuk. Begin 

januari bijvoorbeeld, dat is niet zo’n drukke periode. 

Kunnen we het wel betalen? Het huidige banksaldo is € 775,--; daar gaan de kosten van de Koerier 

nog vanaf. Hopelijk gaan er nog wanbetalers hun contributie overmaken. Gelukkig is er nog een  

spaarrekening van € 10.000,--. Een bedankje voor de vrijwilligers is wel een verantwoorde uitgave. 

Het gaat om ongeveer 30 vrijwilligers (met introducé). 

Ad 4. Danny verdiept zich in de website, die modernisering behoeft. Hopelijk heeft hij binnenkort 

hier tijd voor. Hij heeft alle gegevens in huis. Misschien kan Doortje helpen? Ook de Avg moet nog 

aangepast worden, en op de site vermeld worden. Wellicht kan in de volgende Koerier er een bericht 

over komen. 



Ad 5. Alles wat ter sprake komt. 

Alle archieven, spullen, banners, oude Koeriers etc. worden beheerd door Kees. 

Danny regelt dat de mail voor secretaris@annashoeve bij Joke terecht komt. 

We willen serieus genomen worden door GNR, provincie en andere partijen, o.a. in het HOV-overleg. 

Op dit moment worden we niet op de hoogte gehouden, en worden afspraken niet nagekomen. We 

zijn nu 10 – 12 jaar bezig met het HOV-overleg. Daar kunnen we in meepraten en de contacten zijn 

goed, zolang je het met de grote partijen eens bent. Als je nu vraagt om naleving van de gemaakte 

afspraken, krijg je niet-thuis. Jelle is deskundig, maar jaagt ook mensen tegen zich in het harnas. Dat 

is niet diplomatiek. Bedenk dat het ecoduct door Prorail wordt betaald! Namen vallen van Johan van 

Alphen en Jan Kasje. Voor het geheel gelden de steekwoorden: geld, politiek, gezichtsverlies, 

wespennest, tegengas, vertragen. Wat we hierin kunnen betekenen? 

Jelle heeft gesuggereerd om een crowdfunding te starten om verder tegengas te kunnen geven aan 

de gang van zaken rond de HOV, De huidige kosten worden begroot op € 300,--. Op 1 november is er 

een gesprek met RUD. Danny en Jelle zijn daarbij. Klopt het dat de ontheffingsvergunning is 

uitgesteld? 

Mogelijk is onze inzet voor de kamsalamander, de das en de boommarter het laatste waar we ons 

druk over kunnen maken. Sommige vleermuissoorten zijn al vertrokken (200m vliegen is te ver). 

Verschillende partijen halen een flinke bomengroep weg. Bij elkaar is dat een bos! Het levert 

frustratie op, straks rest er van het gebied Anna’s Hoeve slechts een stadspark! 

Kees heeft nog 15 boekjes in huis over Anna’s Hoeve. Hij mag ze weggeven aan de nieuwe 

bosploegleden. 

Verslaglegging van deze vergaderingen hoeft niet uitvoerig. Van de ALV wel. De ALV vindt plaats in 

maart/april en wordt 6 weken van tevoren uitgeschreven. 

Als uitsmijter meldt Kees dat GNR de AED voor de bosploeg binnen heeft. Volgende week kan deze 

worden meegenomen! 

Joke. 


