Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Concept

op donderdag 15 april 2021 om 20.00 uur.
In verband met de Corona-beperkingen heeft de vergadering online via Zoom
plaatsgevonden.
1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter a.i., Gerda Schregardus, heet de aanwezigen welkom.
Naast het bestuur zijn 21 leden aanwezig.
Afmeldingen zijn binnengekomen van Anita Steenbergen, familie Wynolts, Bartho
Dröge, Olav Loeber, Margriet Steinmetz en Ineke Allis-Sicherer.
Gerda Schregardus meldt dat de wandeling ‘De Meersbergse buurt’ is geactualiseerd en
beschikbaar is via de IVN Route-app.
Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd hoe het staat met de jeneverbessen op de
Koeheuvels. Gerda weet niet of het goed of slecht gaat, maar het lijkt erop dat ze niet
achteruit gaan.

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2019.
Er zijn geen op- of aanmerkingen, waarmee het verslag definitief is geworden.
3. Bestuurszaken
Afscheid Richard Zweekhorst (oud voorzitter) en Femke Reijnen als bestuurslid
Gerda bedankt Richard voor zijn bijdrage en grote inzet tijdens de ruim 9 jaar dat hij
voorzitter was.
Gerda bedankt vervolgens Femke voor haar inzet tijdens de afgelopen twee jaar als
bestuurslid.
Richard en Femke krijgen via speciale koeriers een presentje overhandigd.
Richard bedankt en geeft aan dat hij het mooi vindt om te zien hoe de vereniging
voortgaat en ook weer nieuwe wegen inslaat. Ook Femke bedankt voor het presentje en
dankt voor de mooie woorden.
Bestuurssamenstelling
Gerda Schregardus geeft aan dat zij aftredend is en herkiesbaar en graag bestuurslid wil
blijven.
De nieuwe voorgedragen bestuursleden stellen zich kort voor:
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Frederike van der Kooij, tevens kandidaat voorzitter.
Rene Kooyman, tevens vice voorzitter,
Bertjan Sneller, algemeen bestuurslid,
Iris van den Bosch, algemeen bestuurslid
Gerda constateert dat er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen.
De voorgedragen bestuursleden worden met algemene stemmen benoemd.
Tevens wordt Frederike met algemene stemmen benoemd als voorzitter.
Jaarverslag 2020 van het bestuur
Over het jaarverslag van het bestuur zijn geen vragen en wordt goedgekeurd.
Binnengekomen vragen
De volgende vragen van Geert Kappe:
- Wat zijn de plannen met betrekking tot de verduurzaming van woningen in Tuindorp te
Maarn?
Gerda antwoordt dat MMN hierover contact onderhoudt met de woningbouwvereniging
en dat MMN het cultuurhistorisch aspect onder de aandacht heeft gebracht.
- Wat zijn de plannen van Landgoed Anderstein met betrekking tot woningbouw ten
oosten van Planetenbaan?
Gerda geeft aan dat Landgoed Anderstein het MMN-bestuur daarover heeft
geïnformeerd. Men wil daar een (luxe) seniorenhofje bouwen, als ‘vervanging’ van de
oude vervallen boerderij. Meer weten wij op dit moment niet.
- Hoe gaat het met het maaibeleid van de gemeente voor de bermen?
Gerda geeft aan dat via de werkgroep biodiversiteit van ‘Goed Volk’ geprobeerd wordt
om hier verbetering in aan te brengen.
Gonda Laporte maakt zich zorgen over het oprukken van de Japanse Duizendknoop.
Gerda geeft aan dat de gemeente hier wel beleid op heeft ontwikkeld en dat niet alleen
gemaaid wordt, maar ook wordt uitgegraven. Gerda neemt apart met Gonda contact op
om hier nader over door te praten. Gonda hoopt dat men geen Roundup gebruikt. Gerda
weet vrijwel zeker dat dat niet het geval is.
Michiel Keizer vraagt of MMN ook contact heeft met VBMM over de plannen voor
Tuindorp.
Gerda geeft aan dat dat contact reeds is gelegd en dat we dat zullen houden.
4. Financiën
De penningmeester (Marjan Hamersma) geeft toelichting.
Hoewel vorig jaar geen ALV heeft plaatsgevonden, heeft er wel kascontrole over het jaar
2019 plaatsgevonden.
In 2020 zijn vrijwel alle posten binnen de begroting gebleven. De kosten voor de
Modderkoning zijn iets hoger uitgevallen omdat we in juni een extra dik nummer hebben
uitgebracht i.v.m. de Coronapandemie en we iets extra’s wilden doen nu veel activiteiten
niet door konden gaan. Ook de bestuurskosten zijn iets hoger geworden voornamelijk
door de nieuwe aansprakelijkheidsverzekering die we hebben afgesloten.
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Positief is dat de oninbare contributie fors is gezakt ten opzichte van voorgaande jaren.
In totaal zijn we in 2020 geëindigd met een positief saldo.
Het MMN-bestuur vindt het niet nodig om dat positieve saldo ‘op te potten’.
Het bestuur wil van dit positieve saldo €1000 beschikbaar stellen aan het project
‘Vernieuwing Dorpsmoestuin’ (zie plan in Modderkoning) en een bedrag om de
zichtbaarheid van MMN te verbeteren.
Ook voor de Cultuurhistorische Commissie (CHC) is 2020 afgesloten met een (heel klein)
positief saldo. De projectgelden voor de Open Monumentendag 2020 worden
doorgeschoven naar 2021.
Verslag kascommissie
De kascontrole over 2020 is uitgevoerd door Coosje Bakker en Paul van den Berg.
Coosje geeft, ook namens Paul van den Berg, de complimenten aan de penningmester
voor het keurige financiële beheer en speciaal voor het terugbrengen van de post
‘oninbare contributie’.
Door de leden wordt decharge verleend voor het financiële beheer over 2020.
Benoeming nieuwe kascommissie
Paul van de Berg en Dick Schumer willen volgend jaar de kascontrole uitvoeren.
Marjan belooft dat zij dan voor koekjes zal zorgen.
5. Pauze (10 minuten)
Na de pauze neemt de nieuwe voorzitter, Frederike van de Kooij, de leiding van de
vergadering over.
Frederike bedankt Gerda voor de wijze waarop zij als interim voorzitter heeft
gefunctioneerd sinds het vertrek van Richard.
6. Thema MMN 2021
Frederike licht toe waarom het MMN-bestuur ervoor heeft gekozen om ‘Zichtbaarheid
en verbinden’ in het komende jaar wat meer handen en voeten te geven en hoe dat
gerealiseerd kan worden.
De vereniging bestaat al 38 jaar en heeft ruim 400 leden. Die leden bevinden zich in
verschillende doelgroepen: mensen die hun hele leven al in Maarn/Maarsbergen wonen
en ‘verweven’ zijn met de omgeving; veel nieuwe mensen (vaak vanuit de randstad) die
hier zijn komen wonen om bewust de natuur op te zoeken en ‘drukke levens’ leiden en
er zijn ook steeds meer kinderen en jongeren in het dorp (vergrijzing en verjonging
komen weer meer in balans).
Hoe weten de leden wat er allemaal gaande is in de vereniging, hoe kunnen die leden
elkaar vinden en willen de leden dat. We zijn een heel brede vereniging met veel
initiatieven, werkgroepen en verschillende leeftijden. We willen graag versterken wat we
hebben. Dat kan alleen maar door zichtbaarder te worden. Als je niet weet wat er is dan
kan je er ook niet aan mee doen. We hebben een communicatieplan gemaakt, waarbij
we, naast de Modderkoning, meer willen inzetten op digitale middelen om mensen te
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informeren en vooral te inspireren.
Het andere thema is ‘verbinden’. We denken dat de doelgroepen elkaar nog wat moeilijk
weten te vinden. Er is heel veel kennis en kunde aanwezig, maar men moet elkaar wel
weten te vinden. De verbinding tussen de doelgroepen willen we graag stimuleren. Dit
kan bijvoorbeeld door op de website een soort ‘smoelenboek’ in te richten waarbij leden
kunnen aangeven van welke onderwerpen men kennis heeft, zodat men vindbaar is voor
anderen met dezelfde interesse.
De leden geven, via een poll, aan dat ze dit goede ideeën vinden.
Frederike roept de leden op om ook met ideeën te komen.
Annemiek Tubbing vraagt of de welkomstpakketten voor nieuwe inwoners nog bestaan.
Die lijken nog te bestaan, maar het is goed om de status hiervan na te gaan. Kan
waarschijnlijk beter. Het MMN-bestuur zal dit als aandachtspunt meenemen.
7. Commissie en Werkgroepen
Er zijn vorig jaar twee nieuwe werkgroepen ontstaan en een volgende is in oprichting.
Werkgroep duurzaamheid
Berend Musegaas geeft toelichting. De laatste jaren heeft MMN zich vooral gericht op
haar eerste doelstelling namelijk behoud en herstel van natuurlijke, landschappelijke en
cultuurhistorische waarden. Onze tweede statutaire doelstelling (zuinig gebruik en
hergebruik van grondstoffen, besparing van energiegebruik en bevorderen van
duurzame energie) heeft wat minder aandacht gekregen. Met de werkgroep
Duurzaamheid willen we proberen dit aspect binnen MMN wat meer handen en voeten
te geven. Het begrip duurzaamheid is een heel breed begrip en de werkgroep is nog
bezig om uit de vele mogelijkheden onderwerpen te kiezen die bij onze vereniging
passen. Twee ideeën hebben een wat concretere vorm aangenomen. De facebook groep
‘Doe Maarn Duurzaam’ is door Jolanda Blom en Anita Steenbergen opgestart waarin de
inwoners van Maarn en Maarsbergen onderling duurzame ideeën kunnen uitwisselen.
Hier wordt levendig gebruik van gemaakt, bijna iedere dag is er wel een nieuw bericht.
Daarnaast is het project deelauto opgestart. Rineke Hakkens licht toe wat de status
hiervan is. Binnenkort wil men een startbijeenkomst organiseren om te kijken wat de
belangstelling is in het dorp.
Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Rene Kooyman vertelt wat de bedoeling is van deze nog op te richten werkgroep. Rene
schetst dat we in Nederland te maken hebben met een steeds grotere strijd om de
ruimte. Woningbouw, energietransitie (windmolens, zonne-energie), infrastructuur,
natuur, recreatie doen allemaal een beroep op de beperkt beschikbare ruimte. Er zijn en
er komen initiatieven en plannen waar ook MMN vanuit haar doelstellingen iets van zal
moeten vinden. Het gaat vaak om lange termijn grote processen die gaande zijn. Daarom
denken we dat het goed is om een werkgroep Ruimtelijke Ordening in het leven te
roepen. We gaan er van uit dat er in die werkgroep één of twee bestuursleden betrokken
zijn, maar we nodigen nadrukkelijk en van harte leden uit om hieraan mee te doen. De
projecten die de werkgroep RO oppakt, worden getoetst aan de doelstellingen van
Maarn Maarsbergen Natuurlijk.
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Annemiek Tubbing vraagt zich af hoe dit past binnen alle participatie die vanuit de
gemeente wordt georganiseerd. Er wordt veel gepraat, maar weinig knopen worden
doorgehakt. Rene herkent dat het inderdaad zware processen zijn waarbij het zaak is om
vroeg in te stappen, want anders dan zijn de ideeën gevormd voor je het weet en als je
aan het eind van de lijn gaat meepraten dan zijn er erg weinig mogelijkheden om nog
wat te veranderen. Je moet ook een serieuze gesprekspartner zijn voor de andere partij
die vaak beschikt over veel deskundigheid. Het vereist dus wel studie en voorbereiding.
En je moet vooral ook constructief meedenken. Annemiek is het daar mee eens en vindt
het ook een heel goed initiatief, maar denk wel goed na hoe je het neerzet zodat het ook
daadwerkelijk binnenkomt. Frederike ziet wel bij de gemeente de wil om
participatietrajecten op een andere manier in te zetten. Dick Schumer waarschuwt ook
dat we als bevolking en verenigingen niet in een onderlinge strijd moeten verzanden
(zoals in het verleden wel is gebeurd), waardoor gemeente- of provinciaal bestuur
gemakkelijker het eigen plan kan trekken. Frederike geeft aan dat we de projecten
moeten leggen langs de liniaal van onze doelstellingen.
Dick Schumer meldt zich aan voor de werkgroep RO.
Werkgroep Dorpsmoestuin
Frederike van der Kooij geeft toelichting. De dorpsmoestuin is sinds vorig jaar een
werkgroep van MMN geworden. De dorpsmoestuin wil een plek zijn waar iedere
inwoner iets kan vinden: bankje in de zon, educatie voor de kinderen, meewerken in de
tuin. Er is inmiddels een enthousiaste groep vrijwilligers gevormd. Voor de
Dorpsmoestuin is ook een toekomstvisie gemaakt. Daaraan is uitgebreid aandacht
besteed in de Modderkoning.
8. Filmpje: inspirerende duurzame initiatieven van 5 inwoners
-

Pieter Ruigewaard - Renovatie en verduurzaming woning (energie neutraal)
Marion de Groot en Peter Snel – Regenwateropslag t.b.v. huishoudelijk gebruik
Marrit Snel – Pluktuin Lindenlaan
Ton en José Dijkman – Verduurzaming bestaande woning
Gerda Schregardus – Groen dak

Het filmpje wordt ook op de MMN-website geplaatst.
9. Wat verder ter tafel komt
Gonda Laporte heeft deelgenomen aan het dorpsgesprek over de Toekomstvisie bij het
onderdeel Natuur. Ze kon geen inbreng geven voor gebied buiten de dorpskern. Dat
vond ze vreemd. Gerda Schregardus en Berend Musegaas geven aan dat tijdens de
voorbereiding van dat dorpsgesprek door MMN is aangegeven dat de omgeving van de
dorpen (met o.a. landgoederen) bij de dorpen hoort. Men heeft toen gezegd dat ook
inbreng over de omgeving van de dorpen geleverd kan worden tijdens het dorpsgesprek.
Het is dus vreemd dat Gonda haar inbreng niet kwijt kon. Berend neemt dit mee bij de
evaluatie van het dorpsgesprek met de gemeente.
Dick Schumer wijst er op dat er op de Peilnota Toekomstvisie veel inspraak is geweest,
maar dat de Peilnota niet is vastgesteld, maar alleen ter kennisneming is aangenomen.
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Hij vraagt zich af wat er nu met die inspraakreacties is gebeurd. Hij heeft dat aangekaart
bij de gemeentelijk projectleider. Deze gaf aan dat het natuurlijk onverstandig zou zijn
om die inspraakreacties niet te gebruiken bij de Toekomstvisie en Omgevingsvisie. Dick
denkt dat we dit in de gaten moeten houden.
Dick gaat ook in op een vraag van Annemiek Tubbing (in de chat) over het verschil
Toekomstvisie en Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie gaat met name over de fysieke
leefomgeving, terwijl de Toekomstvisie ook het sociale domein en het dorpsgericht
werken meeneemt.
Frederike vraagt zich hardop af wat precies de rol van MMN moet zijn. Moeten we een
sturende rol vervullen of een ‘informatie ophalende’ rol?
Annemiek Tubbing wijst er op dat de omgevingsvisie een integraal karakter heeft, alles
moet er in zitten: ruimtelijke ordening, natuur, water, bouw, etc. MMN (inclusief
cultuurhistorie) moet hier juist in gaan zitten. Die Omgevingsvisie is juist waar het om
draait. Je ziet ook vaak dat de gemeente een visie maakt, maar zich er zelf soms niet aan
houdt. Hier ligt ook een ‘bewakende’ rol voor MMN. Zeker ook als de Omgevingsvisie
wordt uitgewerkt in Omgevingsplannen (als vervanging van de bestemmingsplannen);
hierin worden de regels voor invulling van de ruimte vastgelegd. Kortom: de
Omgevingsvisie is volgens Annemiek het begin van een heel mooi traject waar MMN
alles mee te maken heeft.
Annemiek Tubbing vraagt zich tevens af of een verdergaande samenwerking of fusie met
VBMM weer actueel zou kunnen worden nu VBMM vanuit een ‘dip’ weer is
opgekrabbeld. Er is ook een grote overlap in het ledenbestand en we hebben, als we
samengaan, wellicht meer invloed. Gerda Schregardus vindt dat het altijd goed is om
deze vraag te stellen, maar zij is nog steeds voorstander om twee afzonderlijke
verenigingen te blijven. Gerda denkt dat twee verenigingen meer invloed hebben dan
één vereniging en op een aantal punten hebben we toch verschillende belangen waar we
het moeilijk over eens worden. Je zou dan te veel water bij de wijn moeten doen. Gerda
is er wel groot voorstander van om op bepaalde dossiers nauw samen te werken. Maar
het is altijd goed om deze vraag te stellen. We zullen dit in het bestuur meenemen en dit
punt is afgelopen jaar ook al een aantal maal naar voren gekomen.
10. Afsluiting
Voordat de vergadering wordt afgesloten, spreekt Gerda Schregardus waardering uit
voor het vele en mooie werk dat door de werkgroepen en de leden is verzet.
Gerda staat tenslotte stil bij het plotselinge en tragische overlijden door een hartstilstand
van Puck Zweekhorst op zo jonge leeftijd. Puck is de dochter van Richard en heeft voor
MMN een paar jaar de digitale versie van de Modderkoning gemaakt. We wensen
Richard en zijn familie veel sterkte met dit tragische verlies.
Frederike sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.
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