
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk op 
30 april 2015 
 
Aanwezig:  de bestuursleden Richard Zweekhorst (voorzitter), Thijs Meinders (vice voorzitter), 
Michiel Keizer (secretaris), Coosje Bakker (kinderactiviteiten),  
26 leden hebben de presentielijst getekend. 
Afwezig m.k.  E. de Boer, I. Breedveld, Marjan Hamersma (penningmeester), Gerda Schregardus 
(lezingen en excursies) 
 
1. Opening 
Geen aanvulling op de agenda.  
Notulen ALV 2014: er zijn 5000 padden overgezet (i.p.v. 500) 
 
2. Financiën MMN 
De voorzitter biedt de leden zijn excuses aan voor de afwezigheid van de penningmeester, die kort 
voor de ALV door ziekte zich moest afmelden.  
De voorzitter licht de cijfers toe. Opvallend is de hoge post oninbare contributies: over een periode 
van 3 jaar zijn door 50 van de 490 leden de contributies niet betaald. 
Op vraag van een lid om automatische incasso te overwegen, legt de voorzitter uit dat de kosten 
daarvoor niet opwegen tegen de (te verwachten) baten.  
De kascommissie licht toe dat uitgebreid met de penningmeester is gesproken over de hoge oninbare 
kosten en de hoge uitgaven aan de Modderkoning. De MK is in 2014/2015 4 i.p.v. 3 keer uitgekomen. 
Binnen het Bestuur zal worden nagedacht over het verlagen van de kosten van de MK, bijvoorbeeld 
door de MK digitaal aan te bieden aan leden die dat wensen. 
 
3. Financiën CHC 
De kosten voor de historische wegwijzers bedragen € 5000. Dit is geheel gefinancierd door de 
sponsors. Er komt een einde aan de subsidieregeling van de gemeente UH. Vanaf 2015 zal de 
gemeente per activiteit (mogelijk) financieren. Er is nog wel subsidie ontvangen voor de Open 
Monumentendag: € 500. De kosten bedroegen € 90. Het verschil is terug gestort naar de gemeente. 
Voor 2015 worden voor/door de CHC geen grote uitgaven verwacht. 
 
4. Verslag Kascommissie 
De kascontrolecommissie (Kors Pater en Paul van den Berg) heeft de bescheiden en de kasbewijzen 
gecontroleerd en in orde bevonden. Aan de penningmeester wordt decharge verleend. Kors Pater 
treedt af als lid van de kascommissie. Berend Musegaas meldt zich als nieuw lid, naast Paul van den 
Berg, aan. 
De kascommissie wordt bedankt voor haar werk. 
 
4. Aftreden en Verkiezen van bestuursleden 
Coosje Bakker `heeft besloten niet langer een bestuursfunctie te willen vervullen. Gelukkig zal ze 
onvermoeibaar door blijven gaan met het organiseren van activiteiten voor de kinderen. De 
voorzitter bedankt Coosje voor haar inzet de afgelopen jaren, met een boek en bloemen. 
Volgens het rooster zouden de Richard Zweekhorst (voorzitter) en Michiel Keizer (secretaris) ook 
dienen af te treden.  
Het bestuur heeft besloten de functie van Coosje niet direct te vervullen en het aftreden van de twee 
andere bestuursleden te verschuiven naar een moment later dit jaar. 
 
5. Jaarverslagen 2013 van MMN en de CHC 

De voorzitter licht kort de belangrijkste zaken uit het afgelopen jaar toe.  
MMN 



- Het bestuur is de leden van de werkgroep Maarsbergen-Oost dankbaar voor het vele werk 
dat zij verzetten. Pas bij verregaande besluiten is er betrokkenheid van het bestuur. Het 
bestuur heeft gemerkt dat er goede en werkbare afspraken met de werkgroep zijn gemaakt. 

- Het bundelen van de krachten met Maarn Wijzer (elkaar versterken, juist voor de activiteiten 
voor volwassenen). Voor de kinderactiviteiten zal geen nauwere samenwerking met Maarn 
Wijzer worden gezocht. De werkgroep wil graag een korte reactietijd tussen het publiceren 
en de activiteit. In 2015/2016 zal met Maarn wijzer worden gesproken over mogelijke 
voortzetting van de samenwerking. 

- Brothers Open Air: er worden toch al weer kaartjes verkocht. Met de voorzitter van VBMM 
wordt overlegd. 

- Moestuintje Lindelaan: een voorbeeld van permaculture (er worden geen 
bestrijdingsmiddelen gebruikt) en een voorbeeld van de verbeterde samenwerking van MMN 
en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

- Zanderij/zandafgraving. MMN volgt dit vanaf de zijlijn. Door aan de bel te trekken, heeft 
MMn er voor gezorgd dat er nu meer BOA’s worden ingezet. 

- Ecoducten: MMN is van mening dat de ecoducten beter bij de landgoederen aan sluiten. 
Wegens de dorpskern overstijgende belangen heeft MMN dit onderwerp overgedragen aan 
de FGH. 

- Kolken: het onderhoud is ondergebracht bij de gemeente en het LEU. Primair zorgen zij voor 
het beheer en het onderhoud. Als de werkgroepsleden willen bijdragen aan het 
onderhouden van de Kolken dan is dat nog wel mogelijk, zonder dat MMN de 
verantwoordelijkheid overneemt. 

- Veel waardering voor Coosje en de leden van haar werkgroep. 
- Alle leden van alle werkgroepen worden hartelijk bedankt voor hun inzet! 

Bij de CHC zijn de volgende lopende projecten: Middenstand (Rien Pater), Oral history en Historische 
wegen (lezingen en excursies). 

CHC 

In 2015 zal de Open Monumentendag als thema reizen (en recreatie) hebben. Maarn en 
Maarsbergen staan bekend om hun grote campings. De CHC heeft contact gezocht met de campings 
om hen bij de Monumentendag te betrekken. De reacties van de campinghouders zijn zeer 
enthousiast. Rien Pater zal ook in 2015 lezingen verzorgen. Voor Oral History verzamelt de CHC 
verhalen van (voormalige) inwoners van Maarn en Maarsbergen. Gijs van Roekel is druk met het 
digitaliseren van de CHC-archieven, bij het Regionaal Historisch Centrum Zuid Oost Utrecht (RHC 
ZOUT) in Wijk bij Duurstede. Op de Beeldbank staan nu meer dan 10.000 foto’s. aan de foto’s kunnen 
teksten worden toegevoegd. 
De CHC is ook bezig met onderzoek in het Archief Utrecht. Dit archief is meer toegankelijk geworden 
en er zijn mooie vondsten gedaan. 
Een van de leden vraagt de CHC over de beeldbank en de (digitale) archieven een artikel in de 
Modderkoning te schrijven. De voorzitter van de CHC zegt dit toe. 
 
6. Maarns Beraad 
Het Maarns Beraad is een vervolg op het overleg over het Centrumplan. Met de nieuwe 
gemeenteraad en de nieuwe wethouder (Gerrit Boonzaaier) is er meer vertrouwen om vooraf zaken 
met elkaar te delen. Stonden gemeente en verenigingen eerst tegenover elkaar, tegenwoordig is er 
meer samenwerking. MMN wil graag aan dit Beraad (blijven) deelnemen. De aandacht van MMN zal 
vooral gericht zijn op het groen. Maarn Wijzer richt zich op cultuur, VBMM op rood (woningen, 
verkeer) en SVMM op sport. 
Op 9 juni 2015 is er een vervolg op dit overleg. 
Kors Pater stelt voor om alle leden te vragen hun mening over deelname van MMN aan het Maarns 
Beraad geven. De voorzitter beaamt hier een groot voorstander van te zijn. Echter, niet voor elk 
onderwerp zal het bestuur de leden om advies vragen. Via website, FB en natuurlijk de 
Modderkoning zullen de leden geïnformeerd worden. 



Paul van den Berg vraagt naar het nut van het Maarns Beraad (voor MMN). De CHC-voorzitter legt uit 
dat het twee behoeften dekt. Overleg in Maarn en Maarsbergen tussen de verschillende 
verenigingen: wat willen we en wat missen we? De tweede behoefte komt van de gemeente UH. 
Veel taken van het Rijk zijn overgegaan naar de gemeenten in Nederland. De gemeente wil daarom 
graag met de dorpen in brede zin in overleg.  
Het Maarns Beraad voelde zich de vertegenwoordiger van Maarn en Maarsbergen. De opvolging is 
nu het Dorpsberaad. Het is nu een overleg tussen de verenigingen uit de twee kernen, waarbij de 
gemeente aansluit in de persoon van de Dorpscoördinator, Rolinka van Markus. Rolinka is de 
intermediair tussen de twee dorpskernen en de gemeente. Zij kan bijv. zorgen voor een gemakkelijke 
ingang bij de gemeente. 
Het Dorpsberaad is niet bedoeld om compromissen te sluiten tussen (mogelijke) uiteenlopende 
belangen binnen Maarn en Maarsbergen. MMN blijft de eigen uitgangspunten en standpunten trouw 
hanteren. Het beraad biedt wel de mogelijkheid om af te tasten hoe de anderen tegenover onze 
standpunten staan. 
In Maarn en Maarsbergen zijn 80 (!) verenigingen actief. Hiervan heeft ongeveer de helft 
deelgenomen aan het Dorpsberaad. 
Een voorbeeld van de participatie is het Plan Huyser-Hartvelt voor de ondertunneling van het spoor 
bij Maarsbergen. 
Er zijn drie sterke pijlers onder het Dorpsberaad: MMN, VBMM en OSMM. Alle verslagen en de 
agenda’s van het Dorpsberaad zijn openbaar en te raadplegen via Maarn Actief 
(http://www.maarnactief.nl/dorpsberaad.html) 
 
6. Rondvraag 
Kors Pater vraagt het bestuur om aandacht voor het fietspad tussen Maarn en Driebergen, dat veel 
door scholieren en recreanten wordt gebruikt. De voorzitter zal dit inbrengen in het Groenberaad 
(medio mei 2015). 
Een van de leden vraagt naar de ‘rotzooi’ die langs de weg naar Doorn ligt (bedoeld worden de 
takken die zijn blijven liggen naar de dunning die het Utrechts Landschap heeft uitgevoerd rond 
landgoed Stameren. De voorzitter zal dit navragen. 
Geert Kappe stelt dat er op de Schapoendrift in Maarn ook veel rotzooi is achtergebleven. Hij heeft 
landgoedeigenaar Van Beuningen hierover bevraagd. 
Enkele leden merken op dat het jammer is dat de ALV van MMN samen valt met de filmavond in De 
Twee Marken. Ook het bestuur vindt het samenvallen jammer, maar in de planning voor de ALV is 
maanden geleden al vastgesteld, toen er nog geen sprake was van een filmavond. 
Marie van Reenen stelt dat een buurman graag een doorstart wil maken met museum Valkenheide, 
maar dat de museumdirectie dat niet wil. Ze vraagt of de CHC daar iets in kan betekenen. Gijs van 
Roekel (CHC) vertelt te zijn benaderd door de Stichting Valkenheide. Volgende week volgt er een 
bezoek met het RHC ZOUT. Openhouden is een van de opties. De voorzitter van de CHC licht toe dat 
het bestuurlijk niet mogelijk is het museum over te nemen (qua tijd en geld). Wel zal de CHC er voor 
waken dat de collectie verdwijnt of uit elkaar zal worden gehaald.  
 
7. Sluiting 

http://www.maarnactief.nl/dorpsberaad.html�

