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Verslag van de Algemene Ledenvergadering              Concept 
op dinsdag 23 april 2019 in Dorpshuis De Twee Marken. Aanvang 20.00 uur. 
 
1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.  
Naast het bestuur zijn 16 leden aanwezig.  
Afmeldingen zijn binnengekomen van Gonda Laporte, Jolanda Blom, mevr. Van Dalen, 
Ineke Breedveld, Puck Zweekhorst en mevrouw Rieckerhof. 
De voorzitter voegt de volgende punten toe aan de agenda onder dit punt:  
- vragen Geert Kappe  
- ontwikkelingen VBMM 
 
Hieraan voorafgaande wordt Jeltje Bijleveld in het zonnetje gezet, bij monde van 
bestuurslid Gerda Schregardus. Zij memoreert een groot aantal verdiensten voor de 
vereniging, verricht door Jeltje. Waaronder bestuursfuncties, in een bestuur met Ineke 
en later in een bestuur met Willemijn. Dan de koffie/thee met lekkers voor de knotploeg 
en bij het dauwtrappen van destijds. 
Jeltje is nog steeds in touw voor MMN: bij Kind en natuur, bij het jaarlijkse 
bibliotheekproject, bij zwerfafval en bij het padden overzetten.  
De vergadering is akkoord met haar benoeming als erelid. Een moment tussendoor al 
het werk; met de wens erbij dat Jeltje haar werk voor MMN zal voortzetten. 
Jeltje wordt vervolgens verrast met een plant en een boek. 
 
Vragen van Geert Kappe:  
1. De berm tussen het spoor en de A12 tussen Maarn en Driebergen zou uitermate 
geschikt zijn voor het opstellen van zonnepanelen. Oorspronkelijk zou hier een 
heidemengsel worden ingezaaid. Dat is nooit gebeurd, er is wel opslag van dennen. Hoe 
denkt het bestuur hierover? 
Voorzitter: De energietransitie komt eraan. Een van de doelen is niet teveel alternatieve 
stroom op te wekken in het buitengebied en de natuur zo min mogelijk te belasten met 
allerlei installaties. Daar is MMN ook een voorstander van. Betekent wel dat er naar 
nieuwe locaties in bebouwd gebied gezocht moet gaan worden. De betreffende berm 
zou daarvoor geschikt kunnen zijn.  
2. De grasbermen zijn karakteristiek voor Maarn. Maar er wordt in de bermen 
geparkeerd. Bewoners hebben nu paaltjes gezet. Hoe nu verder? 
Voorzitter: Je bedient een regio met het station Maarn. Je kunt langparkeerders niet 
‘wegkijken’. Het is inderdaad nu een probleem aan het worden; iedereen doet maar 
wat. En de gemeente laat het maar gebeuren. Voor MMN als belangenvereniging is het 
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groene karakter van Maarn hierbij wel in het geding. Conclusie: het bestuur gaat dit 
punt bespreekbaar maken. 
 
VBMM 
Er is door het huidige VBMM bestuur voorgesteld aan de leden om de vereniging te 
ontbinden. 
Zou dit gaan plaatsvinden, dan ontstaat een vacuüm wat betreft de belangenbehartiging 
van ‘rode’ onderwerpen. MMN heeft voorgesteld aan de voorzitter VBMM om in de 
komende ALV van VBMM mee te nemen dat een uitweg zou kunnen zijn dat er een 
‘rode poot’ als commissie van MMN wordt opgericht. Dat zou waarschijnlijk wel een 
aanpassing van de statuten van MMN vergen. En er zal waarschijnlijk een extra 
ledenvergadering van MMN nodig zijn waarin dit plan op tafel komt.  
De voorzitter stelt voor om aan de vereniging VBMM het volgende mee te geven: MMN 
heeft de voorkeur voor een zelfstandig voortbestaan van VBMM. Indien echter tot 
opheffing van VBMM zou worden besloten, trap dan even op de rem en bespreek dan 
met elkaar wat MMN kan betekenen in deze zaak. 
De aanwezigen stemmen in met dit voorstel. 

 
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 17 april 2018. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarmee het verslag definitief is geworden. 
 

3. Bestuursverkiezing:  
Han Overkamp is aftredend en niet herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden worden 
voorgesteld Femke Reijnen en Berend Musegaas. Laatstgenoemde als nieuwe secretaris. 
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld, waarmee de benoeming van de nieuwe 
bestuursleden is geaccordeerd. Femke en Berend geven een korte toelichting op hun 
band met MMN. 
Richard neemt afscheid van Han Overkamp en verrast hem met een boek. 
 
Na dit agendapunt neemt Berend de notulering van de vergadering over van de 
scheidend secretaris. 
 

4. Financiën 
De penningmeester licht de jaarcijfers toe.  
In totaal is de begroting van de vereniging niet overschreden. De realisatie laat wel een 
aantal verschuivingen zien ten opzichte van de begroting. De belangrijkste zijn:  
De kosten voor de werkgroep Maarsbergen Oost zijn hoger dan begroot vanwege de 
gevoerde beroepsprocedures (griffierechten). De kosten voor de Modderkoning zijn 
lager dan begroot, onder andere doordat de derde Modderkoning van 2018 pas in 
januari 2019 is verschenen. 
De Cultuurhistorische Commissie (CHC) sluit 2018 af met een licht verlies. Gezien de 
reserves is dit geen probleem. 
 
De vergadering heeft geen aanvullende vragen over de jaarcijfers. 
De voorzitter geeft het woord aan de kascommissie die bestaat uit Coosje Bakker 
(aanwezig) en Erdie Burema (niet aanwezig). 
Coosje geeft aan dat de kascommissie een zeer goede indruk heeft gekregen van de 
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zorgvuldigheid waarmee de penningmeester de financiën heeft beheerd. 
De kascommissie stelt daarom voor het bestuur décharge te verlenen. De ALV gaat (met 
applaus) akkoord met dit voorstel. 
 
Twee leden bieden zich aan om de kascommissie voor volgend jaar te bemensen: Coosje 
Bakker en Paul van den Berg. Bij deze zijn zij daartoe benoemd. 
 
Op een vraag van één van de leden licht de penningmeester het verloop van het 
ledenaantal toe: 
Op 1 januari 2018 waren er 440 leden. In de loop van het jaar waren er 28 opzeggingen 
(voornamelijk door overlijden en verhuizen). In 2018 hebben zich 4 nieuwe leden 
gemeld. De eindstand van 2018 is derhalve 416 leden. 
Het bestuur en de vergadering zijn het er over eens dat dit aantal niet verder zou moeten 
zakken. De licht dalende trend van de afgelopen jaren zou moeten worden omgebogen. 
Het bestuur zegt daarom toe om in 2019 speciale aandacht te geven aan PR voor de 
vereniging. 
 

5. Jaarverslagen 
De voorzitter geeft een korte samenvatting van het jaarverslag van de vereniging en van 
de verschillende commissies en werkgroepen.  
Speciaal spreekt hij waardering uit voor de werkgroep Kind en Natuur die veel 
activiteiten voor de (school)jeugd ontwikkelt (‘de jeugd heeft de toekomst’). 
 
Over de jaarverslagen zelf heeft de vergadering geen vragen. 
Wel wordt er op gewezen dat de werkgroep Kind en natuur ontbreekt in de lijst van 
commissies en werkgroepen in de Modderkoning. Deze omissie zal in de volgende editie 
worden gecorrigeerd. 
 

6. MMN en de privacy wetgeving 
Bestuurslid Gerda Schregardus licht toe dat MMN wettelijk verplicht is om een privacy 
verklaring te hebben. Hierin wordt aangegeven hoe MMN omgaat met de 
persoonsgegevens die bekend zijn van leden, bestuursleden en commissie- en 
werkgroepleden. Evenzo de gegevens van deelnemers aan excursies of lezingen.  
De privacyverklaring is beschikbaar op de website van MMN. 
Opmerkingen over de privacy verklaring zijn welkom. Op dit moment zijn er vanuit de 
vergadering geen opmerkingen. 
 

7. Thema: Omgevingsvisie 
Berend Musegaas geeft een korte uiteenzetting over het doel van de omgevingswet en 
de rol en betekenis van de omgevingsvisie. In 2021 moet door de gemeente een 
omgevingsvisie zijn vastgesteld die de huidige structuurvisie zal vervangen. Op basis 
daarvan wordt een omgevingsplan vastgesteld dat in feite de huidige 
bestemmingsplannen zal vervangen. 
Een aantal MMN-bestuursleden en individuele leden neemt deel aan participatie-
bijeenkomsten die door de gemeente georganiseerd worden. 
 
De vraag is hoe wij ons vanuit MMN moeten opstellen in het krachtenveld van de soms 
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tegengestelde belangen bij het gebruik van de fysieke leefomgeving en met name het 
buitengebied. Recreatie, natuur, erfgoed, wonen, bedrijvigheid, duurzame 
energieopwekking en verkeer hebben allemaal een belang. 
 
Vanuit de vergadering wordt een duidelijk signaal gegeven dat MMN moet proberen om 
in deze discussie zo dicht mogelijk te blijven bij de doelstellingen van de vereniging.  
Er worden hierbij een paar concrete voorbeelden gegeven: liever zonnepanelen op 
daken dan in het landschap; bevordering biodiversiteit; zo min mogelijk ‘verrommeling’ 
als gevolg van herbestemming agrarische vastgoed; recreatie voornamelijk in de 
categorie natuurzoekers, wandelaars, e.d. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
Vraag van Wim Arendsen: Hoe is het geteld met het onderhoud van de Kolken in 
Maarsbergen?   De voorzitter antwoordt dat de gemeente een beheerplan heeft 
opgesteld, maar dat de gemeente ‘flink achter de broek gezeten moet worden’ om dit 
ook te handhaven. Ook als de spooronderdoorgang gerealiseerd wordt, zal dit voor de 
Kolken speciale aandacht vragen. 
Vraag van Berta Pater:  Het valt op dat regelmatig op zaterdag zomaar bomen gekapt 
worden. Hoe zit dat? De voorzitter antwoordt dat illegale kap inderdaad een probleem is 
en dat het toezicht regelmatig faalt. Dit probleem is reeds aangekaart bij de wethouder. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun 
aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 


