
Notulen van de jaarvergadering gehouden op vrijdag 25 maart 
2022 

 
Voor de opening bedankt Dick Passchier iedereen voor de kaarten die zij gekregen hebben en de bloemen ter 

gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk wat zij eigenlijk niet zouden vieren maar dankzij deze actie toch hebben 

gevierd! 

 

1. Opening door de voorzitter 

 

2. Mededelingen van de voorzitter 

 

3. Er zijn meerdere afzeggingen vanwege COVID, ziekte of angst voor ziekte 

4. De Strandloper nummer 4 is te dik geworden en staat bijna helemaal vol met BMP verslagen. Daarom 

is het idee geopperd om een apart BMP nummer te maken voor de BMP-verslagen. Een andere 

mogelijkheid is om de BMP-verslagen te  verspreiden over twee nummers. Volgende 

bestuursvergadering zal het besluit worden genomen. Hein Verkade merkt op: als er een extra nummer 

komt, graag wel doornummeren. 

5. Voor het eerst in twee jaar heeft Dineke Kistemaker weer een Vogelzangcursus georganiseerd, die 

direct vol zit. (Er waren al mensen die boos waren dat zij niet meer mee konden doen).  

6. De VNVN participeert in het 3-maandelijkse Groenoverleg met de gemeente. Een greep uit de 

onderwerpen die aan de orde zijn geweest:  nieuwbouw Bronsgeest , ecologische zone Leidsevaart waar 

het plan Watersnip in opgenomen wordt. Willem Baalbergen vraagt of er ook gekeken wordt naar het 

stuk tussen de Nieuwe Zeeweg en het Dompad. Daar komt het Landschapspark, waar de VNVN 

inspraak heeft kunnen geven over de inrichting.  De Raad van State heeft de plannen onlangs 

goedgekeurd. 

7. Boeken: Orchideeën veldgids heeft de VNVN mede gesponsord, de Hyacinthorchis is daarin 

opgenomen. Er is nog een klein aantal exemplaren 

 

8. Notulen ALV maart 2021 

Geen op- of aanmerkingen op de notulen ALV 2021, de notulen worden goedgekeurd. 

 

9. Jaarverslag 2021 zie Strandloper maart 2022  

Geen opmerkingen, het jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd. 

 

10. Financieel  jaarverslag 2021 en begroting 2022 

a. Opmerkingen Jelle van Dijk: het eindigt met een positief saldo, maar dat komt omdat de 

subsidie van de gemeente ook is verhoogd.  

b. Wat te doen met de reserves? Voorstel Jelle: stoelen vervangen in het JVNC. De huidige 

stoelen zakken in elkaar en zitten niet lekker. Het bestuur zal hierover een besluit nemen. 

c. Vragen over de begroting: geen vragen. 

 

11. Verslag kascommissie 

a. Paul Venderbosch en Leo Schaap hebben deelgenomen in de kascommissie en alles is in orde 

bevonden. 

b. De voorzitter verleent bij deze decharge aan de penningmeester. 

 

12. Benoeming kascommissie 2023: Koene  Vegter en Paul  Venderbosch. Gegadigden voor de 

kaskommissie 2024 zijn Hein Verkade en Tim Verplancke. 

 

13. Rooster van aftreden: Gab de Croock, voorzitter, en Annet de Willigen, lid, stellen zich bij deze 

herkiesbaar. De ALV stemt in, dus Gab en Annet kunnen nog 3 jaar blijven! 

 

14. Visienota “visie op natuur” 

Presentatie Robert 

Hein: 8 jaar geleden al een visie gepresenteerd, maar omdat er bij de gemeente niet wordt 

bestuurd, gebeurt er niets mee. 

Hein: “recreatie op het strand beperken” veranderen in “een heldere zonering aanbrengen ten 

aanzien van recreatie”.  Gab: in het nieuwe overlegorgaan het groene strand, waar Leo en Gab 



zitting in hebben namens de VNVN, wordt ook over zonering gesproken; aandacht voor 

handhaving benadrukken in het overleg met de gemeente. 

Jelle: de zeereep is de belangrijkste ecologische verbindingszone, die is heel belangrijk, moet 

blijven. 

Dineke: vinden de mensen het wel zo belangrijk? Groen Links is niet gestegen in de zetels 

Robert: aandacht voor marketing 

Wie wil er meedenken? 

Jelle: vergroening landbouw hebben wij als vereniging niet zoveel invloed op. Wat wij wel 

kunnen doen, is met de agrarische natuurvereniging  (ANLV) Geestgrond samenwerken. 

Dini opteert om mee te denken over de groene wijk. 

Nel: voorlichting is ook belangrijk 

Jelle: de wijk de Zuid heeft een eigen natuurcommissie 

Voortgang visienota: werkgroepen worden gevormd die de visie gaan uitwerken naar concrete 

plannen. 

 

15. Rondvraag 

Niemand iets voor de rondvraag 

 

16. Sluiting van de ALV 

 

17. Hein Verkade geeft een geweldige lezing over 50 jaar trektellen door Jelle. Voor deze bijzondere 

verdienste van Jelle wordt hem en Coby (die helaas ziek thuis zit) een cadeau aangeboden door Gab 

namens het bestuur. 

 

De afsluitende borrel is als vanouds weer gezellig. 
 


