JAARVERSLAG 2021
In januari werden de Teams-vergaderingen
over de Voltooiing Groene Schakel
voortgezet. Ook werd er per mail veel
gecorrespondeerd over de ontwikkelingen.
Het bleek helaas ook dit jaar niet mogelijk
om een Algemene Ledenvergadering te
houden zoals we dat gewend zijn.
In mei verscheen er een Koerier. Hierin
werd de ‘alternatieve jaarvergadering’
uitgelegd: alle leden werden in de
gelegenheid gesteld te reageren op de
stukken. Er kwam slechts één reactie; het
lid in kwestie ging wel akkoord met de
genoemde voorstellen.
Er hebben zich geen kandidaten
gemeld voor de functie van voorzitter
of penningmeester. Danny van Kooi
en Anneke Reijn zijn daarmee opnieuw
voor drie jaar gekozen. Ook vroegen we
kandidaten voor de kascontrolecommissie.
Hierop meldden Ab Schuurmans en
Martina Evers zich, niemand stelde zich
beschikbaar als reserve-lid.
In de nieuwsbrief van 5 juli vermeldden
we dat 2 leden zich beschikbaar hebben
gesteld voor deze commissie. In de
nieuwsbrief van 22 december vertelden
we dat het ging om Martina Evers en Ab
Schuurmans en vroegen we leden om
hierop te reageren. Er kwamen 18 reacties,
17 positief, één lid gaf de voorkeur aan
twee leden in deze commissie die niet één
huishouden vormen. Er hebben zich verder
geen leden gemeld en Ab en Martina
voeren geen huishouden samen met onze
penningmeester. Zij zijn de nieuwe leden
van de kascontrolecommissie.

-1-

Vereniging tot behoud van

Anna’s Hoeve e.o.
Namens onze vereniging heeft Jelle
Harder gebruik gemaakt van het
spreekrecht tijdens de vergadering van de
raadscommissie over de Voltooiing Groene
Schakel.
Er werden zienswijzen gestuurd: in
februari op het Ontwerpbesluit Wnb(6)Soorten en op de verleende ontheffing,
gedateerd 24/04/2019; 7 bijlagen zetten
de zaak kracht bij.
Ook werd er een persbericht uitgestuurd
over deze zienswijze van VBAH,
betreffende Monnikenberg en Anna’s
Hoeve.
We verzetten ons tegen het onvolledig
saneren van de Dudoktalud langs de
Anthony Fokkerweg. In mei maakten
we daar bezwaar tegen, in juli vond er
een informeel gesprek plaats met de
omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek. We schakelden de krant in en
verspreidden 500 flyers om omwonenden
wakker te schudden.
In juli stuurden wij ons beroepschrift op
besluit Aardkundige Monumenten, tegen
de afgraving van het weiland en de akker
op Monnikenberg.
Na rijp beraad hebben we juridische
ondersteuning gevraagd voor de stukken
die wij op moesten sturen naar de
rechtbank i.v.m. de lopende rechtszaken.
Helaas hebben zowel de rechtbank
in Haarlem als de Raad van State
ons beroep ongegrond verklaard.
Twee beroepen bij de Raad van State
(inzake ontgrondingenwet en de
wet natuurbescherming) hebben we
ingetrokken.

Op 24 oktober werd er een excursie
georganiseerd om de mensen nog een
laatste keer de gelegenheid te geven
Monnikenberg te zien voor het afgraven
daar begon. Met een nieuwsbrief werden
de leden hiervan op de hoogte gesteld.
Er werden verschillende persberichten
uitgestuurd, onder andere over de
matige communicatie naar bewoners en
organisaties over de massale bomenkap.
Het bestuur vergaderde over de WBTR(7)
en maakte een bestuursdocument
daarover.
Ook de door KvK(8) gevraagde registratie
van UBO’s(9) van onze vereniging werd
gedaan.
Het bestuur heeft zich ingespannen een
ANBI(10)-status te verkrijgen, daar is veel
werk voor verzet, de website voldoet nu
aan de eisen, maar het vraagt ook om
aanpassing van de statuten. We gaan na
of de kosten hiervan een verantwoorde
uitgave zijn.
Op uitnodiging van Jeffrey Leek
(Omgevingsmanager van het project
Voltooiing Groene Schakel) wandelden de
bestuursleden op 8 december rond in zijn
werkgebied en kregen daarbij uitleg van de
diverse werkzaamheden.
Bosploeg
De bosploeg van Anna’s Hoeve maakte in
2021 781,5 mensuren.
Joke Verrij, secretaris

Toelichting afkortingen
Voluit: HOV in ’t Gooi - Hoogwaardig
Openbaar Vervoer in ’t Gooi – in de
praktijk zou dit een snelle efficiënte
busverbinding tussen Huizen en
Hilversum moeten worden.
(2) Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord
(3) Provinciale Milieu-verordening
(4) Groene Schakel Provincie Noord
Holland - er zijn ook in andere
provincies ‘Groene Schakel’-projecten
– die hetzelfde beogen, nl dat wilde
dieren zonder hinder van autowegen en
spoorwegen etc. van het ene naar het
andere gebied kunnen trekken
(5) Goois Natuur Reservaat
(6) Wnb: wet natuurbescherming
(7) WBTR: Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021 in
werking getreden, heeft consequenties
voor bestuursleden van een Vereniging.
(8) Kamer van Koophandel
(9) UBO's (Ultimate Beneficial Owners)
zijn de mensen die de uiteindelijke
eigenaar zijn van, of zeggenschap
hebben over een organisatie. Sinds 27
maart 2022 is het voor ruim 1,5 miljoen
organisaties verplicht om hun UBO's
ingeschreven te hebben in het UBOregister bij de Kamer van Koophandel.
(10) ANBI: Algemeen Nut Beogende
Instelling
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