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Vereniging tot Behoud van Anna's
Hoeve en omgeving
i-{ó{vË

Notulen van de Algemene Ledenvergadering
Woensdag 22iuni2O22om 20:00 uur J Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71
Aanwezig:

1-4

leden. Bericht van verhindering ontvangen van Kees van Vliet, Cees en Mies de Bree,

Hans de Ridder, Gerda Hilster en Carolien Jansson.

L.

Opening door Danny van Kooi (voorzitter). Danny heet iedereen van harte welkom. De

voorbereiding voor deze jaarvergadering kende diverse tegenslagen. Volgend jaar kunnen de
leden de uitnodiging en bijbehorende stukken op tijd tegemoet zien.

2.
3.
4.

Er zijn afmeldingen binnengekomen van de hierboven vermelde personen.

lngekomen stukken waren er niet in het afgelopen jaar.
Jaarverslag 2020 en 2021,. Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze verslagen. Joke licht
de verplichtingen uit de WBTR toe. Elze Mulder bedankt Danny en Jelle voor hun grote inzet.

5.

Financieel verslag 2021. ielle Harder baart het afnemend aantal leden zorgen. Werving moet
in de nieuwe wijk plaatsvinden. Danny vertelt dat we twee of drie keer alle adressen daar

geflyerd hebben. Dat heeft nieuwe leden opgeleverd, maar onze actie tegen het onvolledig
saneren van de Dudoktalud langs de Anthony Fokkerweg heeft geen reacties opgeleverd.
Gerard Peet wijst er op, dat veel leden op een leeftijd komen waarbij de contributiebetaling
er gemakkelijk bij in sghiet. Wellicht verklaart dat het hoge aantal royementen. Na verhuizing
is een lidmaatschap ook minder aantrekkelijk.

Danny beaamt dat veel mensen vanaf de oprichting van onze vereniging lid zijn. Gerard en
Elze wijzen er op dat we de wandelaar niet veel meer

6.

te bieden hebben. Danny is het ermee
eens dat er straks niet veel te doen is voor de vereniging, als na de Voltooiing Groene Schakel
het park Anna's Hoeve resteert. Anderzijds vroeg hij zich bij zijn aantreden als voorzitter in
2018 af , of de vereniging een zinkend schip was. Sindsdien is er toch heel veel gedaan en ook
veel bereikt.
Anneke licht toe dat mensen die niet reageerden op het betalingsverzoek in 2020 nog één
keer een brief krijgen, waarin gevraagd wordt om een reactie. Bij uitblijven van een
antwoord wordt het lidmaatschap beëindigd.
Ab Schuurmans en Martina Evers vormen de kascommissie over boekjaar 2021. Ab leest hun
verslag voor. De kascommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur decharge te
verlenen voor het in 2021. gevoerde financiêle beleid. De leden stemmen daarmee in met
applaus.
Ab en Martina brengen nog twee zaken onder de aandacht: de kascommissie bestond dit
keer uit twee onervaren leden, dat is jammer. Zij adviseren deze situatie voortaan te

voorkomen door doorstroming. Het bestuur meldt daarin zo dadelijk de eerste stap te zetten
door het benoemen van een reservelid kascommissie.
Voorts adviseren Ab en Martina de leden om hun e-mailadres aan de ledenadministratie
door te geven. Via digitale nieuwsbrieven kunnen leden goed op de hoogte gehouden
worden. Ook een digítale ALV behoort tot de mogelijkheden als een groot aantal leden

daarbij kan aansluiten. Het bestuur juicht digitaal communiceren toe: het is goedkoop en
snel. Overigens is het mogelijk naast de correspondentie per mail, een papieren Koerier in de
brievenbus te ontvangen !
7.

Jelle vraagt toelichting op verschíllende posten uit de begroting, welke door Anneke wordt

8.

verstrekt. Er is in de begroting geen rekening gehouden met nieuwe rechtszaken.
Jelle uit zíjn frustratie over de rechtsgang bij de Raad van State waar een groot verschil in
spreektijd ontstond en werd gestrooid met rapporten. Voor een pro deo advocaat zijn we te
vermogend, een constructie via een werkgroep in een (nieuw op te richten) vereniging VBAH
2.0 is in de toekomst het bekijken waard.
Leden van de kascommissie zijn gedurende drie jaar lid. Ab en Martina kunnen volgend jaar
samen deze taak nog een keer uitvoeren. Graag benoemen we nu een reservelid om (indien
nodig) in te vallen. Dit reservelid kan dan bij de beoordeling van het boekjaa r 2023 toetreden

9.

tot de commissie, één van de huidige leden treedt dan af. Frank Smits stelt zich beschikbaar
als reservelid kascommissie, waar met applaus op wordt gereageerd.
Het jaarplan voor de komende jaren richt zich vooral op de natuurversterkende maatregelen.
Deze extra maatregelen zijn afgesproken met de HOV-omgevingsmanager, worden betaald

vanuit de HOV, het betreft het gebied van GNR en de VGS moet het uitvoeren. Zeker in
combinatie met de vele personeelswisselingen in diverse functies vraagt het van ons een
lange adem. Danny en Jelle weten

tot

nu toe vol te houden, desnoods wordt er contact

opgenomen met raadsleden.
10. Joke Verrij is aftredend bestuurslid, heeft de functie van secretaris, en is herkiesbaar. Daar

staan de leden achter. Hetzelfde geldt voor Marjan Nijhoff, aftredend algemeen bestuurslid
en herkiesbaar voor één jaar.

IL. Voorstel voor donatÍe: we zijn veel verenigingen en personen

dank verschuldigd voor steun

tijdens de verschillende bezwaarschriften en rechtszaken. Een opvallend grote inzet hadden
Jelle en de Dassenwerkgroep. Als dank wÍllen we aan Jelle en aan deze werkgroep íeder een
donatie van € 250,-- doen toekomen. Jelle heeft al laten weten deze donatie niet nodig te
hebben voor aanschaf van camera-vallen omdat hij een aangevraagde subsidie heeft
ontvangen, die hij daaraan besteedt. Hij stelt zijn donatie ook ter beschikking aan de
Dassenwerkgroep! Een genereus gebaar. Hoeweldit bedrag niet opgenomen is in de
begroting, stemt de vergadering ermee in.
L2. Uit de nalatenschap van mevrouw Versteegen hebben we een legaat ontvangen. Daar moet

belasting over worden betaald, tenzij we de ANBI status hebben. Er is al veel werk verzet om
in aanmerking te komen voor die status, nu resteert het aanpassen van de statuten. Het
aanpassen van de statuten kost € 500 - € 600. Deze actie betaalt zichzelf terug, als we het in
2022 uitvoeren. De reeds betaalde belasting kunnen we dan terugvragen. Voor onze

donateurs is het ook gunstiger als we 'ANBI' zijn, en wie weet krijgen we nog eens een
legaat! ln nieuwsbrieven en Koerier kunnen we dit onder de aandacht brengen.
ln artikel 2l- staat nu de volgende tekst onder Lid 2:
Het botig saldo na vereffening zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te
bepolen zodonige doeleinden als het meest met het doelvan de vereniging overeenstemmen.
ln artikel

2l wordt

de nieuwe tekst onder Lid 3:

lndien bij opheífing van de vereniging een batig liquidatiesaldo aanwezig

is,

wordt dit, zoveel

ols mogelijk, besteed ten behoeve von een algemeen nut beogende instelling met

overeenkomstige statuten ols de Vereniging tot Behoud von Anno's Hoeve e.o.
De vergadering gaat akkoord met deze gewijzigde tekst.
13. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verplicht ons een

Continuiteitscommissie in te stellen met als taak een ledenvergadering bijeen te roepen als

alle bestuursleden zijn uitgevallen of opgestapt. Tot deze commissie treden toe: Gerard Peet,
Machteld Eilander en Henk Mreyen. Fijn dat de commissie daarmee gevormd is.
ln de WBTR staat ook dat we bij wijziging van de statuten van de vereniging, daarin tevens

twee artikelen moeten opnemen, namelijk over 'Tegenstríjdig belang' en 'Belet en
ontstentenis van de bestuurders'.
Gezamenlijk komen we tot de volgende teksten, welke aan de statuten worden toegevoegd:
TEGENSTRIJDIG BELANG.

Artikel 23.
Een bestuurder moet te allen tíjde in het belang van de vereniging beslissen. Een bestuurslid
dot een tegenstríjdíg of eigen belang heeft bij een bestuursbeslissing, neemt niet deel aan de
beroadslogingen en de besluitvorming daarover. Als alle bestuurders een tegenstrijdig belong
hebben, don verschuift de beslissingsbevoegdheid naar de olgemene vergadering van de
vereniging.
BELET EN ONTSTENTENIS VAN DE BESTUURDERS

Artikel24.

jaor worden benoemd door de
personen.
ledenvergodering. Deze commissie bestaat uit 3
Bij ontstentenis von bestuursleden
Er is een Continuïteitscommissie woorvon de leden elk

is het de taak van deze commissie een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.

14. Dan volgt de rondvraag.
Frank Smits vraagt naar de relatie tussen het gebied Anna's Hoeve en Monnikenberg. Door
de HOV en VGS is onze aandacht voor de Monnikenberg groot geweest de laatste jaren. AIs
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve en omstreken hoorde dat ook tot onze
doelstellingen.
Ook vraagt Frank zich af of het op de website duidelijk is dat het gebied Monnikenberg tot
onze aandachtsgebieden hoort. Jelle legt uit dat door de natuurbrug er letterlijk èn figuurlijk
een brug geslagen is tussen de gebieden. Op verzoek van GNR werkt de Bosploeg 'Anna's
Hoeve' ook op Monnikenberg.
Gerard meldt nog een historisch feitje: Voordat de spoorlijn naar Amersfoort werd
aangelegd, was Anna's Hoeve een onderdeel van Monnikenberg!
Frank stuurde een mail over stormschade op Monnikenberg aan Kees van Vliet, maar reactie

bleef uit. Kees is na een ongeval al enige tijd uit de running. Frank stuurt het bericht door aan
Danny, die het eventueel bespreekt met de betrokken boswachter van GNR.

wordt gevraagd naar de plaquette bij het Liebergerweg-fietspad, welke niet meer leesbaar
is. Dit fietspad verdwíjnt in de toekomst, daarmee waarschijnÍijk het bord ook. De infozuilen
van ons jubileumjaar staan nog op de parkeerplaats. Wat gebeurt er met de visvijver in de
Er

toekomst? Deze zaken zijn nog niet duidelijk.
Jelle maakt zich zorgen over het nieuwe fietspad dat al enthousiast gebruikt wordt. Hopelijk

levert de geringe breedte geen onveilige situaties op.
De laatste opmerking betreft de suggestie om in de volgende nieuwsbrief de oproep te doen
om ieder lid dit jaar één nieuw lid aan te laten brengen I

15. Danny sluit de vergadering.
Na een tweede kopje koffie of thee met een heerlijke koek bekijken we met elkaar de opname van
RTV Utrecht waarin Jelle en Eddy Zoëy worden geïnterviewd over ijsvogels.

Joke Verrij, secr,etarís.

Voor akkoord: Danny van Kooi, voorzitter
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