Notulen van de algemene ledenvergadering
van de vereniging Maarn-Maarsbergen
Natuurlijk op donderdag 6 april 2006
Aanwezig: de bestuursleden Geert Kappe (voorzitter), Jeltje Bijleveld, Jaap de Bruijn
(penningmeester), Wim Arendsen (secretaris), Henk van den Beld (vicevoorzitter) en 23 anderen
Afwezig m.k.: mw Broekhuijsen, mw Endert, mw Cappetti, mw Burema, mw Arendsen, hr Van
Doveren, hr Koel, hr Vogely, hr en mw V.d.Engel
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Mededelingen
• De werkgroep uilen en zwaluwen kan nog vrijwilligers gebruiken. De voorzitter doet
een oproep om zich hiervoor aan te melden (bij Kees van Lambalgen of Kors Pater);
• Werkgroep paddentrek Bergweg
De voorzitter deelt mee dat de onlangs opgerichte werkgroep onder leiding van Peter
van der Velpen goed werk heeft geleverd en zeer succesvol is geweest met het
overzetten van meer dan vijfduizend padden;
• Werkgroep zwerfvuil
Aan de actie op zaterdag 1 april namen vijfentwintig mensen deel. Een goede
opkomst. Jammer dat de nieuwe gemeente verstek liet gaan. De voorzitter heeft bij
het bezoek van het College van B& W met raadsleden op 5 april zijn ongenoegen
over de gemeentelijke absentie naar voren gebracht. De betreffende wethouder heeft
inmiddels beloofd dat de gemeente de volgende keren wel weer assistentie zal
verlenen.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 07-04-2005
Deze worden met dank aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag
Mevrouw Breedveld spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat weer is verzet en
voor de manier waarop dit is gebeurd. Het bestuur betrekt hierbij graag de dames
Broekhuijsen, Pescher en Wiersma die de vereniging met hun specifieke kwaliteiten
ondersteunden.
5. Financieel verslag 2005 en begroting 2006 van de vereniging alsmede van de
cultuurhistorische commissie
De verslagen en de begrotingen worden door de penningmeester toegelicht.
Ook financieel kan de vereniging op het afgelopen jaar positief terugzien.
6. Verslag kascommissie
De heer De Kluijver doet verslag namens de kascommissie die bestond uit de heren Vogely
en De Kluijver. De financiële bescheiden van de penningmeester doen hem besluiten de
algemene ledenvergadering te adviseren de penningmeester décharge te verlenen.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
De heer Rademakers is bereid de plaats van de heer Vogely in te nemen.
De heer Vogely die de kas tweemaal controleerde wordt bedankt voor zijn werk.
De kascommissie 2006 zal dus bestaan uit de heren De Kluijver (2x) en Rademakers (lx).
8. Bestuursverkiezing
Henk van den Beld wordt met algemene instemming herkozen voor een periode van Vier
jaar. .
9. Vaststelling contributie

De contributie blijft ongewijzigd.
10.Rondvraag
Mevrouw (Ciska) Laporte
vraagt aandacht en voor zo ver mogelijk actie voor de sterk teruglopende populatie
gierzwaluwen in Doorn. De populatie lijdt sterk onder de sloop van veel panden met goede
nestgelegenheden. Wellicht kan de werkgroep uilen en zwaluwen Doom de gierzwaluwen
van dienst zijn. De heer (Kors) Pater zal in het ongerede geraakte e-mail boven water zien te
brengen.
De heer Marteijn
vraagt of cultuurhistorisch waardevolle zaken uit Maam en Maarsbergen niet net als in
Doorn met zijn oudheidkamer op een centraal punt kunnen worden opgeslagen en beheerd.
De heer Van den Beld reageert hierop als volgt. In het verleden is diverse keren aan de
gemeente om een ruimte voor een centraal archief gevraagd, maar ondanks toezeggingen,
zelfs door een burgemeester, is deze nooit gerealiseerd. Dit wil echter niet zeggen dat in de
situatie wordt berust. De behoefte eraan zal in de toekomst zelfs toenemen nu de commissie
heeft besloten meer de oudheidkundige toer op te gaan.
Mevrouw Breedveld
vraagt of er al reactie is ontvangen op de door MMN aan de gemeente gezonden brief
betreffende een bouwaanvraag voor Vinkenbuurt 2.
De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is.
De ingeziene bouwplannen voor het voormalige pand van Eckeveld (Everwijn Langeplein
hoek Tuindorpweg) geven geen aanleiding tot bezorgdheid.
De heer (Kors) Pater
meldt dat de twintig nestkastjes die door hem en Kees van Lambalgen destijds in de
Droststeeg zijn geplaatst inmiddels tot dertig zijn uitgebreid en voor tachtig procent worden
bezet. Een goed initiatief met een goed resultaat!
De voorzitter
meldt dat het de bedoeling is om de 1e editie van De Modderkoning seizoen 2006/2007 in
kleur huis aan huis te doen verspreiden. Dit om de vereniging extra te promoten en om
nieuwe leden en vrijwilligers te werven. Verjonging en vers bloed in een vergrijzend bestand
is gewenst.
11.Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.30 uur.
Lezing na de pauze
Na een korte pauze houdt de heer Somsen een boeiende lezing over de Cultuurhistorische
waardenkaart van Maarn, die op 10 september 2005 bij de opening van de Open Monumentendag
aan het gemeentebestuur van de toenmalige gemeente Maarn werd aangeboden. In grote stappen
door de tijd geeft hij op zijn eigen wijze en doorspekt met humor, milde ironie en relativisme een
boeiend beeld over vijf millennia leven en werken in onze contreien op de flanken van de Utrechtse
Heuvelrug.
Bij de kaart zal nog een beschrijvend boekje worden samengesteld en er zal een aantal afdrukken in
kleur op A3 formaat van de kaart worden vervaardigd.
De ingelijste kaart zal voorlopig een plaats krijgen in de bibliotheek, waar hij voor een ieder
zichtbaar zal zijn.

