Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging
Maarn-Maarsbergen Natuurlijk op donderdag 18 april 2013
Aanwezig:

de bestuursleden Richard Zweekhorst (voorzitter), Thijs Meinders (vice voorzitter),
Han Overkamp (secretaris), Gijs van Roekel (2e secretaris), Marjan Hamersma
(penningmeester), Coosje Bakker (kinderactiviteiten), Michiel Keizer(excursies)
Zes en twintig leden hebben de presentielijst getekend.
Afwezig m.k. Marjolein Copier
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en spreekt een warm welkom uit.
De notulen van de ALV van 19 april 2012 worden ongewijzigd goedgekeurd.
De jaarverslagen 2012 van MMN en de CHC worden voor kennisgeving aangenomen.

2.

Financiën
Financiële jaarrekeningen 2012 van de vereniging MMN en van de Cultuurhistorische
Commissie.
De penningmeester licht deze toe.
Beide jaarrekeningen laten een positief resultaat zien.
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
De contributie blijft € 10,- per jaar.
Gevraagd wordt naar de oorzaak van de terugloop in het ledenaantal. Hoofdoorzaak daarvan is
het overlijden van een aantal leden. Vijf leden hebben opgezegd vanwege de verhoging van
de contributie. Aan ledenwerving is niets gedaan, de tijd ontbrak daarvoor. De vraag is daarbij
op welke doelgroep je je richt. En of je ledenwerving niet beter kunt koppelen aan een
bepaalde actie. Trouwens: waarom zou je lid worden?
De kosten van De Modderkoning zijn in verhouding tot de beschikbare gelden hoog te
noemen. Gezien de positieve ontvangst van de vernieuwde Modderkoning nemen we deze
kosten voor lief. Iets anders is het met de bestuurskosten gesteld. Om deze kosten te drukken
vergadert het bestuur in den vervolge bij Richard thuis en niet meer in De Twee Marken.
Gevraagd wordt naar de projecten van de CHC.
Dat zijn, in willekeurige volgorde, middenstand, oude wegen, Wegwijzers Oude Wijkerweg.
Plus natuurlijk de Open Monumentendag.
Deze projecten kosten geld o.a. vanwege de aanschaf van oude foto’s of ansichtkaarten,
gebruiksrechten voor archieven en de noodzakelijke kartologie en vergunningen tot het
plaatsen van de betreffende wegwijzers. En voor de Open Monumentendag de kosten voor
alles wat er bij zo’n evenement komt kijken
Gevraagd wordt naar de noodzaak om twee financiële administraties te voeren, die van MMN
en die van de CHC.
De gelden van MMN zijn in eerste instantie bestemd voor ‘lopende zaken’, die van de CHC
voor speciale projecten. Er vindt nimmer vermenging plaats van gelden. Vanuit het verleden is
dit zo opgezet en zinvol gebleken, tot nu toe. De voorzitter van de CHC en de vorige voorzitter
geven beiden de nodige voorbeelden om dit aan te tonen.
Het voorstel om beide jaarrekeningen te combineren in één rekening, om het voor de leden
eenvoudiger te maken, wordt vanuit MMN betiteld als een theoretische behoefte.
De leden van de kascommissie hebben het boekjaar 2012 gecontroleerd en in orde bevonden.
Aan de penningmeester wordt decharge verleend. De heer Van de Berg treedt af onder
dankzegging. De kascommissie 2013 bestaat uit de heren H. van der Beld en K.Pater.

3.

Aftreden en Verkiezen van bestuursleden
Gijs van Roekel en Han Overkamp treden af, respectievelijk als 2e en 1e secretaris.
De voorzitter spreekt namens het bestuur en de aanwezige leden zijn dank uit voor de inzet en
de betrouwbaarheid van deze bestuursleden. Aan beiden wordt een boek overhandigd.
Michiel Keizer neemt de functie van secretaris op zich vanaf heden
Aangezien door de leden geen gebruik is gemaakt tot het voorstellen van tegenkandidaten
wordt Gerda Schregardus als bestuurslid benoemd met als aandachtsgebied Lezingen en
Excursies. Zij wordt hiermee gefeliciteerd.
De voorzitter memoreert in dit verband dat er nu twee bestuursleden zijn die verstand van
zaken hebben wat betreft het er op uit trekken in de natuur.
Behalve Gerda is dat natuurlijk ook Coosje, die met haar kinderactiviteiten zeer verdienstelijk
bezig is en daarmee tevens een belangrijke rol qua PR voor MMN speelt.
En ook de werkgroepen moeten in dit verband genoemd worden. Er wordt heel veel werk
buiten verzet door de betreffende vrijwilligers. De voorzitter spreekt daarvoor zijn dank uit.

4.

Maarsbergen Noord-oost
Berend Musegaas (Groen voor Groen) deelt een praatstuk rond en licht de inhoud er van toe.
Hij vraagt het bestuur van MMN naar zijn opstelling in dit gebeuren.
Richard Zweekhorst geeft een historisch overzicht van wat MMN en de CHC hebben
bijgedragen aan de plannenmakerij. En hebben proberen te tackelen in eerste instantie.
(Een en ander is terug te vinden in vorige uitgaven van De Modderkoning)
Alles draait er om dat MMN één van de partijen is die aan tafel zit. Dat maakt dat we onze
grenzen moeten bewaken maar het proces niet zullen frustreren.
Tot nu toe hebben we als MMN er inhoudelijk uit kunnen slepen wat er in zat.
Maar het lijkt er op dat inmiddels een grens is bereikt en dat we nu een ‘nullijn’
zullen gaan hanteren.
Het grootste breekpunt is dat er geen visie is voor al de plannen waar Maarsbergen mee
geconfronteerd wordt. En dat die gebiedsvisie er met deze gemeente ook niet zal komen.
Kors Pater legt uit dat dit de derde keer wordt, wat betreft wonen en werken in Maarsbergen,
dat het dorp in zijn leefbaarheid wordt aangetast.
Evert de Boer merkt op dat door de verbreding van de Rottegatsteeg en de Griftdijk
woningbouw inderdaad geëntameerd wordt in de Maarsberge meent. En dat we dat niet
moeten willen.
Berend Musegaas vindt dat MMN krachtiger moet optreden tegen de plannen.
Gonda Laporte pleit er voor dat MMN de handen vrij houdt zolang we nog in de fase zitten
van het haalbaarheidsonderzoek. Maar voorkom dan wel dat je achteraf het verwijt krijgt: je
hebt er bijgezeten toen we het bespraken en je gaf geen reactie. Verder is de hydrologische
zaak zeer belangrijk om er bij te betrekken. Tot slot: waar blijft de inventarisatie van het
bestaande bedrijventerrein.
Richard Zweekhorst vraagt de vergadering welke lijn zij voorstaat.
Kors Pater: ga er scherp tegenaan en als er iets belangrijks te gebeuren staat, roep dan een
extra ledenvergadering samen.
Hans van Oirschot heeft een ander gevoel dan Richard Zweekhorst over de besprekingen van
de Overleggroep. Hij vond het niet prettig verlopen en zich als kleine groep (Groen voor
Groen) in zijn hemd gezet. Hij heeft er een machteloos gevoel aan overgehouden.
Dat herkent Richard Zweekhorst dus niet, eerder het gevoel een koorddanser te moeten zijn.
Enerzijds omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn, anderzijds omdat MMN op veel meer
plekken ‘aan tafel zit’ dan alleen bij de Overleggroep.
Het standpunt dat extra woningbouw in dit gebied uit den boze is overheerst in de vergadering.
En dat de strategie moet zijn om aan tafel te blijven zitten, ook al verharden we onze
standpunt. Plus dat er een extra ledenvergadering bijeen zal worden geroepen zodra er daartoe
aanleiding is.

5.

Website
De website is vernieuwd door Harry Hamersma. Een ‘vracht’ werk met een mooi resultaat. De
voorzitter spreekt zijn dank daarvoor uit namens alle aanwezigen.

6.

Rondvraag
Gonda Laporte: ik wil hier meedelen dat ik het jammer vind dat de loop van de Heygraeff
meandert in de plannen Haarbosch. De Heygraeff heeft altijd een rechte loop
gehad. Hierover zou een artikel geschreven kunnen worden voor De
Modderkoning.
Evert de Boer: In het jaarverslag 2012 van MMN staat in de alinea over de mogelijke
samenvoeging van MMN en VBMM dat ‘onze zorgen voor het behoud van
het dorpskarakter, het dorpsgezicht en de cultuurhistorie van Maarn en
Maarsbergen niet met enthousiasme gedeeld werden’.
Ik spreekt bij deze uit dat VBMM wel degelijk deze zorgen met MMN op
dezelfde wijze deelt.
Annemiek Tubbing: Ik ben tot mijn eigen verbazing lid van een club die hout verbrand.
Hout dat door de mensen van Werken in het Landschap is geknot en
afgezaagd.
Dit is werkelijk milieuonvriendelijk en zou moeten worden vervangen door
composteren of gewoon versnipperen.
Dat al het hout dan eerst naar de weg moet worden gesleept is geen excuus
En ook niet dat hout verbranden leuk werk is.
De voorzitter belooft dat dit onderwerp op de agenda zal worden gezet van de
eerstvolgende bestuursvergadering.

