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Verslag van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk
op dinsdag 18 april 2017 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 21 leden.
Er zijn 6 afmeldingen bekend bij de secretaris.

Proloog: het uitreiken van het erelidmaatschap van de vereniging aan Cees van
Lambalgen, middels een toespraak van Bertjan Sneller, de overhandiging van
een oorkonde en een cadeau.
1.

Opening en mededelingen.
Vaststellen van de agenda. Er zijn geen leden die een discussiepunt vooraf hebben
aangedragen, punt 6 vervalt.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 14 april 20216. Stilzwijgend
goedgekeurd.

2.

Financiën
- Jaarcijfers 2016 van MMN en van de Cultuurhistorische Commissie
Wat MMN betreft: alles is binnen de begroting gebleven. De Modderkoning is iets
duurder uitgevallen dan begroot, maar uiteindelijk sluit het boekjaar met een
bescheiden positief saldo. Er is hard gewerkt om achterstallige contributie alsnog te
innen. Dat had succes, maar er bleven toch oninbare posten open staan. Dat heeft
geleid tot afboeking van een groter bedrag dan voorgaande jaren en royement van
een aantal leden.
Het 50 dingen boek is financieel zonder problemen afgewikkeld. Door de sponsoring
maar ook omdat er veel losse exemplaren zijn verkocht aan de gemeente Wijk bij
Duurstede en bij Boek en Koek.
Wat de CHC betreft: De Open Monumentendag heeft geld opgeleverd door de
verkoop van de boekjes en een subsidie.
Aan de andere kant is er een redelijk groot bedrag besteed aan de drukken van deze
boekjes. De jaarrekening sluit met een klein verlies. De begroting voor 2017 is
opgesteld in goed overleg met de commissie.
Vraag: Wim Arendsen vraagt naar het aantal leden.
Antwoord: Er zijn 21 leden ‘afgevallen’, mede door royement en er zijn er 12 leden
bijgekomen en het totaal aantal leden bedraagt nu 474 exclusief 4 ereleden.
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
Namens de kascommissie doet Berend Musegaas het woord. Alle stukken en de
balans geven een getrouw beeld van de financiële situatie. De commissie adviseert
het verrekenen van onderlinge tegoeden tussen MMN en de CHC vóór het eind van
het boekjaar te doen plaatsvinden.

Aan de penningmeester wordt decharge verleend.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Bergit van Oirschot en Erdie Burema.
3.

Bestuursverkiezing:
Gerda Schregardus is aftredend bestuurslid en herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord
met de herbenoeming. Richard spreekt een woord van waardering en dank uit voor al
het werk dat Gerda verzet als bestuurslid en als organisator van de mini-cursussen.

4. De jaarverslagen van MMN, van de Cultuur Historische Commissie en van de
werkgroepen
Werken in het landschap:
Michiel Keizer en Fred Schregardus hebben deze werkgroep overgenomen van Cees van
Lambalgen, die er na heel veel jaren trouwe dienst mee ophield. Er is inmiddels weer
een aantal malen geknot. En er komen inkomsten voor de vereniging uit deze activiteit.
De werkgroep staat open voor deelname van gezinnen, dus ouders met kinderen.
Er is een samenwerking met de gemeente gestart, hetgeen resulteerde in een opdracht
en navenante inkomsten.
Vraag: Birgit van Oirschot vraagt of de werkgroep iets overneemt van de ‘markt’.
Antwoord: dit is een aandachtspunt, maar gezien de lage frequentie waarin de
activiteiten plaatsvinden en de weinige locaties waarin gewerkt wordt is er nog geen
reden tot bezorgdheid dienaangaande.
Afvoer van takken e.d. wordt niet door de werkgroep gedaan.
Het geld dat ontvangen wordt van de gemeente en van de landgoedeigenaren is voor
aanschaf en onderhoud van gereedschap.
Vraag; Gonda vraagt of werken in de Koeheuvels in het verschiet ligt
Antwoord: de gemeente heeft hier beheerplannen gemaakt (net als voor De Kolken) en
MMN is niet betrokken bij de uitvoering.
Kors Pater meldt dat de gemeente de Koeheuvels wil ‘overdoen’ aan een
Natuurorganisatie.
Jaarverslag CultuurHistorische Commissie
Om te beginnen een welkom voor Fred Warnaar als nieuw lid van de commissie.
Bertjan Sneller meldt dat er vorig jaar veel inzet werd gevraagd om de Open
Monumentendag tot een succes te maken. Dit jaar wil de CHC zich concentreren op
andere dingen. Zoals Museum Valkenheide, de ecoducten en het Groenstructuurplan.
Er komt een eenduidig lay-out waarin de adviezen worden gegoten. Geïllustreerd met
kaartjes. Het samenbrengen van feiten en gegevens die nu versnipperd aanwezig zijn is
een volgende stap. Ook de archeologie is een aandachtspunt voor de CHC
Toevoeging: Folkert Nijboer meldt dat Museum Valkenheide weer open is. En dat de
nieuwe organisatie die Valkenheide beheert serieuze plannen heeft om het museum te
behouden. Website: www.museumvalkenheide.nl
Padden werkgroep
Zie het verslag in De Modderkoning. Dit jaar weer een mager jaar, hoewel er op één dag
1000 padden overgezet moesten worden!
Zwerfvuil
Bertjan vertelt dat de Provincie een nieuw contract afsluit met de schoonmakers op
basis van beeldkwaliteit. Verder ligt er het plan om trajecten te laten adopteren door
mensen die dat willen Het probleem van de vervuiling van de Tuindorpweg komt ter
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sprake. Richard attendeert in dit kader op de directe toegang die hij heeft tot de
burgemeester. De Provinciale wegen vervuilen het meest, de gemeentelijke wegen
minder.
FGH
Richard is vicevoorzitter, Kors neemt deel vanuit de VBMM. Het overleg is niet altijd
even vruchtbaar. De basis is toch het elkaar op de hoogte houden. En dat is goed. De
FGH is onderbemand en bezit geen drijvende overstijgende kracht.
Kors Pater attendeert op het belang dat de FGH zich gaat bezig houden met de nieuwe
omgevingswet.
Lezingen en Excursies
Gerda Schregardus vindt het leuk werk, ze treft enthousiaste deelnemers aan tijdens de
lezingen en excursies. Als er wensen zijn voor andere onderwerpen in de minicursussen,
dan hoort zij dit graag. Het nieuwe programma is in voorbereiding.
5. Presentatie plannen digitale Modderkoning
Richard; de rol van de vereniging is sinds een paar jaar veranderd. We zijn directer
betrokken, met name middels participatie, bij grote projecten. Daar zijn helaas ook
kosten aan verbonden. De papieren Modderkoning slokt nu het grootste deel van de
contributie op.
Een eerste bezuiniging is het terugbrengen van het aantal bladzijden naar 16. De
volgende bezuiniging is het verzenden per e-mail. Daarvoor hebben zich een 60 tal leden
opgegeven.
In het kader van de profilering van de vereniging is er een SWOT analyse gemaakt.
De herkenbaarheid van de vereniging middels een huisstijl verhogen is belangrijk
geworden. (de CHC volgt een parallel traject). Een integraal plan, daar zijn we mee bezig.
Wat De Modderkoning betreft: Puck Zweekhorst gaat de digitale versie optimaliseren. Zij
laat de aanwezigen een proefversie zien van hoe het kan worden.
Het aantrekkelijker 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.
NB: dit alles in het planstadium, er zijn nog geen besluiten genomen en ledenraadpleging
staat hierbij steeds voorop.
Een ander 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 late 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.
Opmerking: Paul van den Berg vindt een differentiatie in de contributie een slecht idee.
Uit de zaal volgt nog de opmerking dat dit voor extra administratief werk gaat zorgen.
Ten overvloede stelt Richard dat de papieren versie niet verdwijnt.
Vraag: wat is de rol verder van Puck, hoe is haar positie in de vereniging.
Antwoord: Puck werkt op vrijwillige basis verder aan communicatie vraagstukken bij
MMN, waaronder dus de ontwikkeling van de digitale Modderkoning.
Vraag: Kors vraagt over hoeveel e-mailadressen van leden MMN beschikt.
Antwoord: in verhouding niet veel. We hebben er al vaak naar gevraagd. Maar er zit ook
een grens aan je inspanningsverplichting.
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Rondvraag
Paul van den Berg vraagt naar de gang van zaken rond Annemiek Tubbing.
Richard: de samenwerking werd niet wat we ervan gehoopt hadden. Helaas.
Er is geen schuldige in dit proces, maar het werkte gewoon niet.
Het kostte energie in plaats van dat het energie opleverde. Het beëindigen van haar
deelname aan het bestuur was een gezamenlijk besluit van haar en van Richard.
Annemiek wordt nog wel geraadpleegd in voorkomende gevallen
We blijven dus ‘on speaking terms’.
Naar aanleiding van, vraagt Berend Musegaas naar de voortgang van de strategie
besprekingen. Er moet zeker nagedacht worden over de toekomst, is zijn opvatting. Richard
beaamt dit en zegt dat waar we nu mee bezig zijn (positionering, communicatie)in het
verlengde ligt van wat Annemiek heeft opgestart.
Berend Musegaas herhaalt de vraag: waar blijft de strategie ontwikkeling en komt er nog
een terugkoppeling.
Richard: we zijn daar nog niet echt aan toe. We hebben een begin gemaakt maar we moeten
er nog wat mee.
Gonda Laporte brengt het Nationaal Park nieuwe stijl in.
Waar blijft de deelname van MMN? Richard: we zitten wel met een klein bestuur en
beperkte tijd. Hij sluit dit punt op een ander tijdstip nog kort met Gonda
5. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voorzijn/jhaar komst en wenst ‘wel thuis’.
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