Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging MaarnMaarsbergen Natuurlijk op 13 april 2016
Aanwezig: Richard Zweekhorst voorzitter, Michiel Keizer, secretaris, Marjan Hamersma
Penningmeester en 45 leden.
Afwezig Gerda Schregardus, bestuurslid, wegens ziekte
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Opening

Er zijn geen afmeldingen
Het 50 dingen boekje is uit, Coosje Bakker wordt hiermee gefeliciteerd en het boekje ligt ter
inzage na deze vergadering
Op de vraag of er toevoegingen zijn aan de agenda: Fijnstofproblematiek, Ondertunneling en
Groenstructuurplan. Deze punten worden behandeld na punt 5 van de agenda.
2. Financiën
De penningmeester Marjan Hamersma is wat betreft MMN niet ontevreden over het jaar 2015.
We zijn binnen de begroting gebleven. Het 50 dingen boekje is later toegevoegd aan de
jaarrekening.
Uiteindelijk is er een positief saldo Een minpunt is de nog openstaande contributie. Marjan werkt
er hard aan om het geld hiervan alsnog binnen te halen Al met al hebben zich geen verrassende
zaken voorgedaan.
Wat betreft de CHC: er zijn enkele boekjes verkocht over de Open Monumentendagen, er is een
schenking gedaan aan Vrienden van het Raadhuis en s een klein verlies door een correctie op
toegezegde sponsoring.
Een lid vraagt naar de grootte van het ledenbestand: dit schommelt al jaren tussen de 480 en
500. De werkgroep Kind en Natuur haalt veel nieuwe leden binnen, maar door overlijden van
onze oudere leden worden de nodige lidmaatschappen beëindigd.
Al met al kan wel gezegd worden dat MMN verjongt.
Kascontrole: de commissie bestaande uit de heren Berend Musegaas en Paul van den Berg heeft
de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Aan de penningmeester wordt decharge
verleend. De voorzitter dankt alle betrokkenen voor dit gedane werk .
De nieuwe kascommissie bestaat uit Berend Musegaas en Birgit van Oirschot
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Bestuursverkiezing
De voorzitter legt uit waarom dit punt niet behandeld kon worden in een geplande extra
algemene ledenvergadering in september.
Er zijn geen tegenkandidiaten gemeld bij de secretaris.
Richard Zweekhorst wordt herkozen als voorzitter.
Michiel Keizer wordt herkozen als bestuurslid met als aandachtsgebied het Dorpsberaad
Nieuwe bestuursleden zijn 1. Han Overkamp in de functie van secretaris en eindredacteur De
Modderkoning. 2. Annemiek Tubbing: zij vervult de functie van vice-voorzitter en strategie.

De voorzitter licht toe dat hij behoefte heeft aan iemand die hem kan ontlasten en die als
strateeg door vraagstukken heen kan kijken. Hierna stelt Annemiek Tubbing zich voor aan de
leden.
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Jaarverslagen
De CHC. Gijs van Roekel licht toe: het was een rustig jaar voor de Cultuur Historische
Commissie. Er werd geen Open Monumentendag gehouden. De studiekant is goed aan bod
gekomen. Helaas heeft men afscheid moeten nemen van Thijs Meinders als voorzitter. Als
nieuwe voorzitter is Berjan Sneller aangetreden. Bertjan Sneller is er voor het vergaderen,
het netwerken en het onderhouden van de connecties.
Er zijn enkele gegadigden voor toetreding tot de Commissie.
Op de website van de CHC, een onderdeel van de MMN website , wordt vaak gekeken en ook
vaak gereageerd door mensen uit Maarn en Maarsbergen, maar ook van daarbuiten.
Aan de komende Open Monumentendag zal de CHC deelnemen, met name aan de
activiteiten in en rond de kerk in Maarsbergen. De voorzitter dankt alle CHC leden voor hun
vele werk en de toewijding waarmee dit gebeurt.
MMN.Michiel Keizer licht toe: er is aardig wat werk verzet.
Facebook werd zeer regelmatig gevuld met berichten door Jolanda Blom.
Het Dorpsberaad is op gang gekomen, men zoekt nog naar een goede vorm.
Over de beperkte openstelling van De Zanderij is gesproken en in dit verband ook over het
gebrek aan handhaving
Voor De Kolken is een beheerplan opgesteld samen met de Gemeente. Paul Minken, de
ecoloog van de gemeente en een onafhankelijk bureau hebben hieraan bijgedragen.
Het plan is dwingend, dat wil zeggen niet afhankelijk van het voorhanden zijn van geld of
geen geld. Het hangt nu op de uitvoering . Helaas werd het daarna erg stil bij de gemeente
Hans van Oirschot meldt dat bij hem in het privé bos de kamslamander is gesignaleerd
Overigens is er een ongelooflijk goede werkrelatie opgebouwd met het College, de raad en
de ambtenaren. Dit is voor MMN een nieuwe rol, om op deze manier om te gaan met de
gemeente.
Paul van den Berg vraagt naar de samenwerking met Maarn Wijzer.In het jaarverslag staat
dat het maken van de afspraken moeizaam verliep.
De voorzitter antwoordt dat Maarn Wijzer graag al in maart-april de gegevens wil hebben
van MMN over de geplande activiteiten, Dat geeft soms wat problemen. omdat niet alle
activiteiten van MMN al bekend zijn op dat moment.
Paul van den Berg vraagt naar de relatie MMN - Dorpsberaad.
Michiel Keizer antwoordt dat het Dorpsberaad de voortzetting is van eerdere gelijksoortige
overlegvormen. Het is voor MMN nog zoeken of we een zinnige bijdrage zullen kunnen
leveren. Er is afgesproken dat MMN wat dit betreft in een experimentele fase zit, gedurende
het komende jaar. De vraag is inderdaad of dit binnen onze statuten past.
De voorzitter leest artikel 2 van de statuten voor. Er is inderdaad ruimte voor dit experiment.
Hans van Oirschot is ervan overtuigd dat MMN hierin een plek moet hebben.
De voorzitter stelt dat het Dorpberaad nooit zaken op een manier mag afkaarten waarbij het
verenigingsstandpunt van MMN daaronder gaat lijden.
Berend Musegaas vraagt of de vergaderingen van het Dorpsberaad openbaar zijn.

Michiel Keizer: van de 7 vergaderingen perjaar zijn er 2 openbaar.
Op Maarn Actief.nl staan de agenda en de verslagen.
Berta Pater vraagt zich af of de vertegenwoordiger van de vereniging in welk overleg dan ook
de achterban wel vertegenwoordigt.
De voorzitter antwoordt: onze doelstelling is duidelijk. Helaas zit je nogal eens in een traject
waar een embargo geldt. Daar komt bij dat we een mandaat hebben als bestuur, maar het
bijna ondoenlijk is met 500 leden tegelijk te overleggen. We werken naar eer en geweten,
maar niemand kan 100% zuiver vertegenwoordigen. Voor de leden en voor het bestuur zijn
de ankers: de statuten, het mandaat, De Modderkoning en de jaarverslagen.
Het moet trouwens allemaal wel te bemensen zijn. Wat berichten in de krant betreft over
MMN is de vraag: staat er de interpretatie van de verslaggever of precies datgene wat de
vereniging zelf naar buiten brengt?
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Waar gaan we naar toe de komende jaren
Annemiek Tubbing leidt dit punt in. Het bestuur is benieuwd naar wat de leden aan sturing
voor zich zien
Waar wordt je blij van als je iets leest over MMN in de krant over 5 jaar.
Naar welke stip op de horizon bewegen we ons.
Hans van Oirschot vraagt of dat betekent dat MMN “smaller” gaat werken of “breder”.
Annemiek: zowel breed als smal
Hans van Oirschot ziet graag dat MMN strategische doeleinden benoemt.
Gijs van Roekel noemt ‘genieten’.
Hans van Oirschot maakt een onderscheid tussen welzijn en beleven.
Berta Pater noemt ‘bewaken’ een belangrijk item
De voorzitter: we zijn niet standaard ‘tegen’ maar staan open voor wat er komt.
Een lid zegt: ik wil nooit ‘afbraak van de natuur’.
Rien Pater vraagt naar het standpunt over de ecoducten De voorzitter: helaas heeft dit
standpunt ons leden gekost.
Het komt dan neer op het vaker delen van informatie in een of andere vorm van overleg met
de leden. Dat zou zeker een onderdeel mogen zijn van onze toekomst strategie. Berend
Musegaas stelt voor om buiten de jaarvergadering bijeenkomsten te houden. De voorzitter:
dat deden we al, maar helaas door gebrek aan tijd en mankracht is dit niet meer gebeurd.
Dit zou een taak voor Annemiek Tubbing kunnen worden.
Wim Arendsen vindt dat de Modderkoning vaker zou kunnen verschijnen.
Annemiek vraagt wie er geregeld op de website kijkt. Dat blijken weinig mensen te doen.
Hans van der Meulen vraagt aandacht voor de Oral History. Er zijn zoveel autochtonen die
zoveel te vertellen hebben. Gijs van Roekel zegt dat de zorg hiervoor bij Wim Arendsen en
Han Overkamp ligt. Wim Arendsen vraagt naar namen van deze markante figuren, zodat hij
verder kan met zijn interviews.

De voorzitter vat samen dat hij de indruk heeft dat de wens om te spreken met elkaar over de
toekomst geland is en dat we hier zeker op terug gaan komen.
Annemiek Tubbing bedankt iedereen voor de inbreng en nodigt de aanwezigen uit om met haar
verder te brainstormen en zich hiervoor aan te melden.

5a Ingelaste punten:
Simon Wester brengt het punt fijnstof in, naar aanleiding van een uitzending van Zembla.
Hij realiseert zich dat hij niet zozeer bij MMN deze vraag moet stellen, maar eerder aan VBMM.
De voorzitter erkent dat MMN een kennisprobleem heeft.
We zien het wel, we zwijgen het niet dood (zoals de overheid wel doet) maar wat nu.
Wester: Het is stom dat we dit toelaten, het is tijd voor actie.
Ik kom uit de 60er jaren, voor mij is actie echt actie en niet een papieren gevecht.
Mogelijke oplossingen: de maximum snelheid verlagen en elektrische auto’s.
Michiel Keizer: Milieudefenser heeft een aantal plekken uitgekozen in Nederland waar men zelf
metingen gaat verrichten. Maarn zit daar niet bij helaas.
De voorzitter: de gemeente heeft goed werk gedaan door te protesteren tegen 130 km/uur op de
A12
Al pratend wordt van verschillende kanten aangegeven dat het een belangrijk onderwerp is, iedereen
voelt zich er niet prettig bij. Henk van den Beld merkt op de Maarsbergen in dit opzicht een black
spot is, met name de Engweg. Kan het dorpsberaad hier een rol in spelen?
Een rechtszaak aanspannen?
De voorzitter bedankt de heer Westra voor deze nuttige inbreng en benadrukt nogmaals dat je
eventuele acties met kennis moet kunnen onderbouwen.
Wat betreft de Ecoducten:
Een oplossing zou zijn de maximum snelheid in de wegen door het Nationaal Park op 60 km/uur te
stellen. Dit zou de ecoducten overbodig kunnen maken. De FGH maakt zich hier hard voor.
Mordicus tegen de ecoducten zijn werkt echter niet. Het blijft daarbij triest dat we altijd, bij welke
plannen dan ook, groen gaan verliezen. Boscompensatie is daarbij een doekje voor het bloeden. Er
komt geen groen bij.
Rien Pater vestigt de aandacht op een bijenparadijs. De locatie is op te vragen bij hem of de
secretaris.
Omwille van de tijd wordt het punt Groenstructuurplan niet meer behandeld.
Wel nog het punt Ondertunneling.
De voorzitter geeft de stand van zaken weer.
Dat wat hij vertelt zal de volgende dag ook te lezen zijn op de website van MMN.

