
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 

Dinsdag 23 april 2019 om 20:00 uur | Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 

 

Aanwezig: 23 leden. Bericht van verhindering ontvangen van Ron Haanschoten, Kees Boer en Gerard 

Peet. 

1. Opening door Danny van Kooi (voorzitter) 

2. Ingekomen stukken en mededelingen.  

Doortje van Dijk zal zich vanavond voorstellen. Zij is druk geweest met de vormgeving van de 

laatste Koerier (prachtig!) en buigt zich samen met Danny over de website. Sander Koopman 

heeft foto’s van gebieden in Anna’s Hoeve in alle seizoenen beschikbaar gesteld voor de 

website.  

Op 17 april bestond onze vereniging 35 jaar. We hebben besloten dat nu niet te vieren, 

hopelijk zijn over 5 jaar alle werkzaamheden in het gebied afgerond en kunnen we dan het 

40-jarig bestaan vieren.  

In een overleg ter plekke met HOV en RUD is besloten dat de gedempte poel wordt open 

gegraven en voorzien wordt van een amfibieënscherm met emmers. VBAH ervoor zorgt dat 

de emmers dagelijks worden geleegd. Tot nu toe zijn er 2 bruine kikkers overgezet naar de 

nieuwe poel. Zijn hier vrijwilligers die kunnen helpen bij deze klus? Tijdens het open graven 

bleek dat wandelaars niet op de hoogte zijn van het aanleggen van de nieuwe poel. Wellicht 

is het interessant om hier rondleidingen te verzorgen? 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2018.  

Elze Mulder vraagt hoeveel leden er in 2017 op de ALV aanwezig waren. Anneke Reijn meldt 

dat het er ongeveer 23 waren, het exacte getal kan zij opzoeken. Bij punt 13 (Rondvraag) 

moet de zin over de heer Haanschoten en de poelen verdwijnen. Hij herkent zich hierin niet.  

Elze Mulder meldt nav de notulen dat wij niets over de zonnepanelen van HilverZon te 

zeggen hebben, we hadden direct moeten verwijzen naar de vergunninggever. 

4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019.  

Egbert Leijdekker constateert dat er in de Koerier wordt verwezen naar de website voor de 

financiële stukken. Daar ontbreekt in eerste instantie de toelichting, die later (maar niet 

binnen de verplichte 14 dagen) wel verschijnt. Hij heeft kritiek op de stukken: vooruit 

ontvangen giften kunnen geen negatieve bedragen zijn, de nog te ontvangen contributie is 

een laag bedrag, terwijl nog 100 leden moeten betalen. Ook staat er in de versie van de 

begroting die nu op de site staat een tabel met getallen uit 2017. Danny biedt zijn excuses 

aan dat de stukken niet op tijd correct op de site stonden. Het is duidelijk dat het een en 

ander niet in orde is met de stukken, Danny en Anneke duiken er in en Egbert biedt aan 

hierbij te helpen. De nieuwe stukken worden gepubliceerd en voorgelegd aan een nieuwe 

ALV. 

Verslag kascommissie. Carolien Jansson vertelt met de commissie prettig te zijn ontvangen 

door Anneke. De commissie heeft op verschillende zaken commentaar gegeven, o.a. op het 



negatieve bedrag dat ontstaan is door de verkoop van postzegels. Dat commentaar is tot nu 

toe niet volledig verwerkt. De kascommissie zal de nieuwe stukken beoordelen en daarover 

verslag uitbrengen. 

Decharge van het bestuur voor het financieel jaar 2018 kan nog niet worden verleend. 

De kascommissie 2018 bestaat uit Carolien Jansson, Christien Jekel en Roel Luijer als reserve. 

Carolien Jansson is aftredend. 

5. Wijzigen contributiebedrag. 

Het bestuur stelt voor het minimumcontributiebedrag te verhogen van € 1,83 naar € 2,--, 

met ingang van 2020.  Bij de oprichting is gekozen voor een minimale contributie van een 

guldencent per dag. Het vraagt nu om uitleg, met een mooi rond bedrag ben je daar van af. 

Er worden diverse mogelijkheden genoemd, Elze Mulder meent dat je, om serieus genomen 

te worden, minimaal € 5,-- moet vragen. Hans de Ridder denkt dat je daarmee 25% van de 

leden verliest. Vanuit de zaal wordt € 3,65 geopperd. Danny vraagt wie er tegen een 

verhoging naar € 2,-- is, dat blijkt niemand te zijn. Daarmee is het voorstel aangenomen. 

6. Benoeming nieuwe kascommissie 2019.  

De huidige commissie blijft aan tot de financiële zaken over 2018 zijn afgerond. Daarna 

treedt Carolien af, Christien Jekel blijft, Roel Luijer blijft als reserve en Egbert Leijdekker 

wordt nieuw commissielid. 

7. jaarverslag 2018 en jaarplan 2019: 

Jelle heeft een WOB-verzoek gedaan om op de hoogte gesteld te worden van de uitslagen 

van de diverse onderzoeken. Eerst deed Tauw onderzoek, toen Movaris en nu RVO. Al met al 

is het een lastig dossier. We hebben besloten geen juridische stappen tegen RUD-NH te 

ondernemen. Zoals gemeld hebben we wel kunnen bereiken dat de gedempte poel is open 

gegraven en er emmers geplaatst zijn om amfibieën te vangen en te verplaatsen. We streven 

er naar om de verhouding met alle partijen rond de aanleg van de HOV te verbeteren. Naar 

aanleiding van berichtgeving van TV-NH wil de heer Van Alphen met Danny een wandeling 

ter plekke maken. Danny is daar nog niet op ingegaan. Hij wil voorkomen dat de provincie 

met de eer gaat strijken. We willen als vereniging serieus genomen worden! 

We proberen de banden met de Vereniging Vrienden van het Gooi te herstellen. Ook als je 

van mening verschilt over bepaalde zaken, kun je prettig met elkaar omgaan.  

Wat betreft het project ‘Voltooiing Groene Schakel’ zijn er recent stappen gezet: Mw. Ten 

Hag en Tygo Verheul hebben ons geïnformeerd over de stand van zaken en daarna is er een 

informatieavond geweest in de Lorentzschool. Er zijn twee werkateliers gevormd waar 

diverse verenigingsleden (op persoonlijke titel) aan deelnemen.  

Karin Kos, de nieuwe directeur-rentmeester van GNR wil met ons kennismaken. 

We starten een ledenwerf actie onder de nieuwe bewoners van Plan Anna’s Hoeve zodra de 

website klaar is. De laatste Koerier is in kleur gedrukt, fijn om te gebruiken bij deze actie. 

Egbert Leijdekker wijst erop dat bijna de helft van de contributie gebruikt wordt voor het 

drukken van 3 Koeriers in kleur. Marjan Nijhoff verdedigt dat dit een investering in 

ledenwerving is. Sommige aanwezigen ontvangen de Koerier per mail èn als boekje, we 

kunnen nog een keer vragen hoe ze de Koerier willen ontvangen. In Plan Anna’s Hoeve zijn 

nu rond 200 huizen opgeleverd van de geplande 350. Mijns Verhoeven wijst op de site van 

dit bouwproject. Misschien kan de vereniging daar een vermelding krijgen? Ineke Marx doet 

de suggestie het gebouw Belvedère ook mee te nemen in de ledenwerving! 

8. Verkiezing nieuw bestuurslid: 

Marjan Nijhoff heeft lopende het verenigingsjaar aangegeven de functie van secretaris te 

willen neerleggen, haar functie wijzigt naar Algemeen Bestuurslid. Joke Verrij stelt zich 



verkiesbaar als secretaris van de vereniging. De vergadering gaat akkoord met deze 

voordracht. 

Wijziging taakverdeling bestuur: de functie van Marjan Nijhoff wijzigt van secretaris naar 

algemeen bestuurslid.  

9. Voorstellen Doortje van Dijk: 

Elze Mulder, op zoek naar een vormgever voor ons blad, plaatste een oproep via de app ‘next 

door’, waarop Doortje reageerde. Doortje is in 2016 afgestudeerd als landschapsontwerper, 

tijdens haar studie richtte ze zich o.a. op Anna’s Hoeve! Ze is een zeer veelzijdig manusje van 

alles: vormgever, natuurliefhebber, sinds twee jaar lid van de vogelwerkgroep, bevlogen om 

de geschiedenis te behouden, woont in de buurt en is nu werkzaam in de communicatie. 

Kortom: een schaap met vijf poten. De samenwerking met Elze en Danny verloopt heel 

prettig, zij zijn heel blij met de komst van Doortje. We heten Doortje zeer hartelijk welkom! 

Doortje vindt het leuk om lid te zijn van onze vereniging en wil graag haar bijdrage leveren 

aan vormgeving van Koerier en inrichten en beheer van de website. 

10. Rondvraag: 

Ineke Marx vraagt of er iets gedaan is aan het 35-jarig jubileum van de vereniging. Misschien 

is het toch aanleiding voor een bericht in de Gooi- en Eembode. Doortje laat weten dat ieder 

uniek gebeuren in de krant kan, als voorbeeld noemt ze ook het succes van 7 jaar lang 

bestrijden van Japanse duizendknoop. 

Frank Smits vraagt naar de betrokkenheid van onze vereniging bij het gebied Monnikenberg. 

Gaan we dat gebied adopteren? We willen Anna’s Hoeve en omstreken behouden, dus 

Monnikenberg valt daar vanzelf onder. Het is jammer dat het ecoduct niet toegankelijk is 

voor mensen, komt er misschien een onderdoorgang onder het spoor? Als dat een project 

van de gemeente wordt, is het zeer de vraag of het er ooit komt. Kees van Vliet helpt 

herinneren dat aan de Zusters Augustinessen bij de verkoop beloofd is, dat er een 

stiltegebied ingericht wordt op het terrein. Bastiana Tavenier brengt naar voren dat het HOV 

een moeilijk project is, met Monnikenberg erbij, komen daar nog heel wat problemen bij. 

Omdat het één geheel is, zijn Anna’s Hoeve en Monnikenberg nu moeilijk te scheiden. Als 

alles afgerond is, valt het gebied waarschijnlijk buiten onze belangstelling. 

Mijns Verhoeven stelt voor de mogelijkheid te bekijken om te wandelen langs het bustalud. 

Er is al een bijeenkomst van het werkatelier geweest, deze suggestie is daar naar voren 

gebracht.  

11. Sluiting van de vergadering om 21:20 uur. 

Na afloop van de vergadering heeft Jelle Harder een prachtige presentatie gegeven over zijn 
onderzoeken naar de dassen en boommarters in het gebied van Anna’s Hoeve en 
Monnikenberg van 1 mei 2018 – 22 april 2019. 

 

 


