
 

 

Verslag van de  
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk  

 
op dinsdag 17 april 2018 in Dorpshuis De Twee Marken. Aanvang 20.00 uur. 
 
 Aanwezig: Richard Zweekhorst voorzitter, Han Overkamp, secretaris, Marjan Hamersma 
penningmeester, Gerda Schregardus, bestuurslid, Michiel Keizer bestuurslid en 18 leden. 
Afgemeld: Kors Pater  

 

Proloog: Gijs van Roekel is gestopt als secretaris van de Cultuur Historische 
Commissie. Het bestuur van MMN bedankt hem voor zijn buitengewone inzet 
voor de CHC. Een stoffelijke blijk van waardering wordt hem thuis gebracht. 
 
1. Opening en mededelingen. 

Een welkom aan alle leden hier aanwezig.  
Vaststellen van de agenda. Er zijn geen leden die een discussiepunt vooraf hebben 

aangedragen. Toegevoegd wordt het punt Federatie Groene Heuvelrug, na punt 5. 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 18 april 2017 wordt 

zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. 
 

2. Financiën 
- Jaarcijfers 2017 van MMN en van de Cultuurhistorische Commissie 

Wat MMN betreft: alles is binnen de begroting gebleven, behalve Werkgroep 
Maarsbergen Oost. Dit in verband met de aangespannen juridische procedures. 
Uiteindelijk sluit het boekjaar met een bescheiden positief saldo. Er is hard gewerkt 

om achterstallige contributie alsnog te innen. Maar er bleven toch oninbare posten 
open staan voor een bedrag van € 400. De post nog te ontvangen contributie vlat 
eigenlijk lager uit want in januari en februari zijn nog veel betalingen 
binnengekomen. 
Wat de CHC betreft:  De jaarrekening sluit met een klein verlies. De begroting voor 
2018 is opgesteld in goed overleg met de commissie. Belangrijke uitgaven zoals het 
Lancaster project en de OMD zullen door subsidies gedekt kunnen worden. 
 

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 
Namens de kascommissie doet Birgit  van Oirschot het woord. Alle stukken en de 

balans geven een getrouw beeld van de financiële situatie. De commissie adviseert 
de kosten van de papieren Modderkoning omlaag te brengen, o.a. door hem niet 

meer te verzenden aan allerlei verenigingen en andere clubs op papier en per post. 
Erdie Burema biedt aan om de mensen die niet (op tijd) betalen persoonlijk te 
benaderen. Het bestuur zal zich over dit aanbod buigen, mede vanwege privacy 
aspecten. 
Aan de penningmeester wordt decharge verleend. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit  Erdie Burema en Marjolein van de Valk. 
De voorzitter dankt de kascommissie voor het gedane werk. 
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Naar aanleiding van de daling van het aantal leden stelt de voorzitter dat er nog niet 

duidelijk is of en hoe ledenwerving zou moeten plaatsvinden. In het algemeen is de 
tendens dat mensen minder geneigd zijn ergens lid van te worden. En is je 

doelstelling: zoveel mogelijk leden? Of eerder de zorg voor een goede 
belangenbehartiging. En er zijn grenzen aan wat mogelijk is qua tijd voor een 

bestuur. Voor de buitenwacht maakt het aantal leden niet veel uit. Er volgt er 
uitwisseling van gedachten over meer zichtbaarheid van MMN in de pers, hoe dat 

dan zou moeten, meer gebruik van Facebook, andere tarieven en 
abonnementsvormen voor leden en het belang van de kinderactiviteiten en speciale 

projecten (Lindenlaan) voor de aanwas van nieuwe leden. 
 

3. Bestuursverkiezing:  
Er zijn geen aftredende bestuursleden dit jaar. 

 
4. De jaarverslagen van MMN, van de Cultuur Historische Commissie en van de 

werkgroepen 
Geen op- of aanmerkingen.  

Toevoeging: de paddenwerkgroep heeft dit voorjaar in totaal 4500 padden overgezet, 
dat zijn er heel veel. Zeker ook in verhouding tot de cijfers van de vorige twee jaren. 
 

 Digitale Modderkoning 
 

Puck Zweekhorst toont de laatste editie hiervan op het scherm. 
Het is niet zo eenvoudig als het lijkt, het is een zoektocht om alles in kannen en kruiken 

te krijgen. Zowel voor Puck als voor Marjan die de e-mailadressen bijhoudt. 
Het aantrekkelijk maken van de digitale versie zal samen gaan met een versobering van 

de papieren versie. Bijvoorbeeld door de kleurenfoto’s te vervangen door zwart-wit 
foto’s. In ieder geval zal de tekstinhoud in beide versie gelijk blijven. 

Een idee is om de hoogte van de contributie afhankelijk te stellen van de manier waarop 
een lid de Modderkoning ontvangt: digitaal of papier. 

Wat verder pleit voor een uitgebreide digitale versie is het feit dat de vereniging 
verjongt. Ouders worden lid om hun kinderen deel te laten nemen aan de 

kinderactiviteiten bijvoorbeeld. Hoe dan ook: ook voor kinderen zal De Modderkoning 
aantrekkelijker moeten worden en dat lukt het best met de digitale versie. 
De voorzitter herhaalt dat de papieren versie niet verdwijnt.  
De digitale Modderkoning kent geen paginanummers en geen zoekfunctie. Het is een 
interactieve PDF, dus niet te vergelijken met een website. Hulp wordt geboden aan 
degenen die “technische”problemen hebben bij openen, lezen, afdrukken. Applaus voor 
Puck. 

 
VBMM 

Naar aanleiding van een vraag over wel of niet samenwerken met VBMM antwoordt de 
voorzitter dat er al eerder en vaker is nagedacht over mogelijke samenwerking tussen 

MMN en VBMM. Maar de doelstellingen van beide verenigingen zijn vaak tegenstrijdig. 
Toch is er af en toe wel samenwerking mogelijk vanuit deelbelangen. Dit is het geval 

bijvoorbeeld bij de Ondertunneling. We zitten op dat punt in een verkennende fase, 
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waarbij niet ‘standpunten’ leidraad zijn, maar ambities en belangen. Lukt het, dan heeft 

dat grote impact naar buiten toe, twee verenigingen met één stem. 
Anderzijds: wij blijven strijden, ook voor die ene boom. 

 
5. Het Henschotermeer 

Naar aanleiding van vragen van leden om interventie van MMN bij de huidige 
ontwikkelingen in dit gebied heeft MMN besloten dat het hier om een sociaal vraagstuk 

gaat en dat natuur niet ‘gebruikt’ mag worden om te interveniëren in sociale 
problemen. Dus dat MMN hier geen rol in speelt. 

De bestemming van het gebied is recreatie, wat er nu gebeurt valt binnen dat 
bestemmingsplan en de natuurwaarden in het gebied zijn niet echt in gevaar. 

Er volgt een gedachtewisseling over: vergroting van de druk op het gebied, het lot van 
reeën, prikkeldraad op het hek, kappen in de wintertijd en te weinig toegangspoorten. 

Plus over “gehoord worden’. Over de juiste mensen kennen om in het participatietraject 
te komen. Over het feit dat er door instanties heel slim wordt omgegaan met wetten en 

regels, en dat zoiets niet fijn voelt voor de burger. 
Het zijn zoektochten waar we mee te maken hebben. Dat geldt ook voor het 

industrieterrein maarsbergen Oost. We gunnen Wolfswinkel als locaal ondernemer een 
gezond bedrijf. Maar kunnen niet akkoord gaan met een overheid die in de procedures 
en besluitvorming ruim over de schreef gaat. 

Er wordt voorgesteld om het bovenstaande, met betrekking tot het Henschotermeer, op 
de website MMN te zetten. 

 
FGH 

Toegevoegd punt ten behoeve van ledenraadpleging. 
De FGH is er voor (dorps)grensoverschrijdende vraagstukken en voor vraagstukken van 

groot belang voor een bepaald dorp. Maar in vijf jaar is er alleen wat betreft de 
ecoducten een goed gesprek gevoerd. Wat voor MMN niet goed uitpakte, de FGH was 

tegen, MMN voor. Zij het onder de voorwaarde dat de biotopen aan beide zijden op 
elkaar worden afgestemd.  

Echter: verschillen in opstellingen, zoals bij de ecoducten, worden door een deel van de 
aanwezigen niet in dank afgenomen en het liefst ontkend. En op de vraag van MMN: 

wat doen we bij verschillen in inzicht of opstelling, was het antwoord meeste stemmen 
gelden. Dit is onwerkbaar, want het kan betekenen dat “Driebergen”de sleutel in 
handen kan hebben of iets wel of niet wordt aangenomen als FGH standpunt. En MMN 
het nakijken heeft. Vraag die de voorzitter stelt: waarom nog langer lid zijn van de FGH? 
Wat is de meerwaarde? Er zijn geen wapenfeiten te melden, terwijl het wel veel tijd 
kost. 
Reacties: zet jezelf niet buitenspel. Hoe kan het dat natuurverenigingen die toch 

allemaal hetzelfde willen, niet kunnen samenwerken? Is MMN de enige die wrijving 
ondervindt? Is FGH aanspreekpunt voor gemeente en provincie en zo ja, dan hoor je 

daar toch bij. Werk aan ontbinding van deze club en begin opnieuw, in plaats van eruit 
te stappen. Maak er enkel een informatie uitwisseling van en laat beleid eruit. 

Toevoeging van de voorzitter: VBMM zit er ook bij en daarmee valt wel goed te werken; 
niet alle relevante verenigingen binnen de gemeente nemen deel; Als MMN er niet 

meer inzit, worden we tóch wel benaderd door gemeente en provincie, men kent ons 
inmiddels heel goed. 
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En: we koppelen dit punt opnieuw terug naar de leden als er aanleiding toe is. 

 
 

Rondvraag 
Marjolein van de Valk: hoe zit het met de herplant van de bomen op de Buntlaan. Antwoord: 

die gaat er komen.  
Frans Goldberg: is het waar dat everzwijnen die het ecoduct over komen afgeschoten 

worden. Antwoord: waarschijnlijk wel.  
Gerdien Goldberg: heeft een ecoduct wel zin? Antwoord: Misschien. Het is maar een 

menselijk idee dat je op die manier de natuur kan helpen. En dan vooral de kleine beestjes. 
 

Sluiting 
De voorzitter bedankt een ieder voorzijn/haar komst en wenst ‘wel thuis’.  


