10e bewonersbijeenkomst Vereniging Naarder(woon)bos

CONCEPT
Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 april 2016 in het clubhuis van de Roei- en
Zeilvereniging Naarden op de Jachthaven te Naarden

Aanwezig Bestuur: Joop Croonen, voorzitter, Paul le Conge Kleyn,secretaris/penningmeester,
Carla Uitenbroek, Angela Romijn Penney, Boudewijn Maurits
Notuliste: Yvonne de Weerd
Aanwezigen volgens presentielijst: 45 bewoners.
10e bewonersbijeenkomst!

1.

Welkom/opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet iedereen welkom. De
opgegeven agenda zal puntsgewijs worden doorlopen.

2.

Mededelingen en ingezonden stukken
De voorzitter vermeldt dat om 21.00 uur wethouder Hendrik Boland van de
gemeente Gooise Meren zal komen en Lysette Lubbers wordt welkom geheten, zij is
reeds aanwezig.
- Ingezonden brief:
John van Beek; hierin kaart hij de geluidsoverlast aan. Vroeger was er een A1 A6
bewonerscie, kan deze nieuw leven in worden geblazen?
- Voorzitter: Er is een Werkgroep geluidsoverlast opgestart, deze bestaat nu uit 3
leden – we zijn nog op zoek naar een 4e persoon.
- mail Leon de Vroet: 2 punten uit deze mail worden doorgestuurd naar de CEV, het
3e punt gaat over honden op de Wijkplaats die urenlang blaffen, kan er zorg voor
worden gedragen dat deze honden alsjeblieft naar binnen worden gehaald en/of
gemaand worden te stoppen met blaffen?
- Het AED apparaat
Er is een oproep geplaatst voor het opnieuw in werking stellen (of niet) van het AED
apparaat welke aan de Walgang hangt. Lia Flipsen heeft dit opgepakt en het hele
project in beeld gebracht en georganiseerd. Dit project heeft financiële
consequenties en wordt later bij de begroting besproken.

3.

Notulen ALV dd 14 april 2015
Dit verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.
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Verslagen van de Groen,- en Feest commissies

4.

Groencie
Carla Uitenbroek, voorzitter Groen Commissie: Jullie hebben het verslag kunnen lezen in het
Bosblad; er is veel gebeurd. De commissie is op sterkte, iedere straat is vertegenwoordigd.
We nemen afscheid van Tineke Kleyn, zij is de ogen en oren van de cie – woont op een
strategische plek in het Naarderbos, hartelijk dank voor je inzet!
Dhr. Jan van Kleij van de Redan gaat Tineke vervangen.
Rol van de Groencie: de gemeente neemt de besluiten – en laat zich graag voeden door de
bewoners.
Het is van groot belang een goede relatie met de gemeente te hebben wat inhoudt dat dit
een investering is van beide partijen – niet iedereen kan blij zijn met elk besluit wat
genomen wordt, zolang voorop staat dat de commissie zijn/haar best doet. Eén verzoek: het
ongenoegen van bewoners? Stort dit niet uit over de vrijwilligers alstublieft.
Wat betreft de recente schoonmaakactie; er zijn 180 huizen in het Naarderbos waarvan 14
kinderen en 12 ouders dit jaar hebben meegedaan, het zou top zijn dit volgend jaar te
verdubbelen!!

Feestcie
Angela Romijn-Penney, voorzitter Feest Commissie: In 2015 was het feest zeer geslaagd
dankzij alle hulp en sponsoren.
Voor dit jaar is de datum: 25 juni 2016. Het thema voor dit jaar is RIO verwijzend naar de
Olympische Spelen, de spelletjes worden hier ook op gebaseerd. Er zijn 2 nieuwe leden
bijgekomen: Mariska van de Redan en Cindy van de Wijkplaats.
Sponsoring ging goed vorig jaar- voor 25 juni 2016 zijn we nog op zoek naar sponsors! Graag
melden bij Angela. Tips, vragen, ideeën – graag doorgeven!
Vraag uit publiek: Wat kost het feest in totaal? De donatie uit bestuur is 450 EUR – er is
ongeveer rond EUR 2000 nodig.
Netwerkborrel, nieuw voor het Naarderbos dit jaar om op zakelijk gebied expertise te delen
etc. op 19 mei wordt daarom een Netwerkborrel georganiseerd.

5.

Financiën

Paul: in het Bosblad is opgenomen de staat van baten en lasten.
Er volgt een korte toelichting: 2015
- gemeente EUR 1900 subsidie, daar zijn we dankbaar voor – we kunnen er praktisch
op rondkomen
- A1 P&R, nagekomen verzekering premies, aflopende zaak
- De lasten die uit EUR 1900 worden getrokken, kosten van de vergadering komt
grotendeels uit deze vergadering
- Communicatie, abonnement van de website
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Platforms in de gemeente – advertentie, het werk van de buurtplatforms
Fysieke A4 die gedrukt moet
Kosten cie groen
Straatnaambordje – (Gooisemeertjes)
Bijdrage buurtfeest
Incidenteel: aankoop van een partytent – evt. ook gebruiken andere gelegenheden
Kosten AED: Lia Flipse licht dit later in de vergadering toe
Overige kosten, sluitpost
Bankkosten
Kosten bestuur
Positief saldo: EUR 330

Vraag uit publiek: De 40 nieuwe woningen gaan deze vallen onder NWB?
Voorz: Dit is een buurtplatform waaronder de IJsselmeerflats en het Naardereiland ook
vallen.
Ontvangen we dan een extra toeslag van de gemeente?
Voorzitter: Er komt EUR 1,25 per inwoner bij.
Vraag uit publiek: AED, zijn we ermee bekend als deze gereset moet worden dat hier kosten
aan verbonden zijn? Ja, dat is bekend.
Jaarcijfers zijn goedgekeurd door de kascie Marcel Onclin; hij heeft zich ook voor 2016
beschikbaar gesteld. De Jaarrekening 2015 wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

6.

Décharge bestuur

Door de goedkeuring van de Jaarrekening 2015 wordt het bestuur gedechargeerd.

7.

Begroting 2016

De bijdrage voor dit jaar 2016 van de gemeente is EUR 1920.
De gepresenteerde begroting komt uit op break-even. Nu echter onderstaande begrootte
kosten ad ca. EUR 425 erbij zullen komen, zullen deze gedekt worden uit onze algemene
reserves.
Lia Flipse geeft een gloedvol en ter zake kundige toelichting. N.a.v. de oproep in het Bosblad
is de AED door Lia en Hans Flipse nieuw leven ingeblazen, wat naast alle levensreddende
voordelen ook financiële consequenties heeft.
In het Bosblad is reeds aangekondigd dat de AED een nieuwe impuls krijgt. 3 jaar geleden is
dit apparaat aangeschaft. Lia heeft gesproken met de diverse bestuursleden – en
betrokkenen om deze terug in werking te krijgen.
Elk jaar moet het apparaat gereset worden. De kosten zijn in kaart gebracht.
De kast is stuk en wordt tevens gerepareerd. Er zijn vrijwilligers gevonden om de cursus te
volgen die nodig is bij het bedienen van het apparaat. Deze mensen worden bij
Hart.nu aangemeld. De procedure werkt als volgt: – iemand belt 112 – 10 verschillende
personen ontvangen een bericht, bericht 1 via sms worden 5 vrijwilligers richting het
apparaat gezonden en 5 richting het slachtoffer. Zodat de kans groot is dat er hulp aan beide
kanten komt.
De Code van de kast wordt tevens doorgegeven.
Firma Vivon gaat het apparaat en de kast werkend maken.
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Ufo de Jager wordt 2e beheerder.
Publiek: De Reanimatie app van de Hartstichting kan ook een handig hulpmiddel zijn.
In het Bosblad komt een stukje over Reanimatie.
Servicecontract all-in AED onderhoud nodig? AED geeft dit zelf automatisch door mocht het
niet meer juist werken -> dan worden er geen kosten in rekening gebracht, wordt het
apparaat gebruikt om te reanimeren, dan worden er wel kosten in rekening gebracht.
Voor de personen die aan het reanimeren zijn, hulp en nazorg zijn gedekt.
Cursus kost EUR 45 wordt door de vrijwilliger zelf bekostigd of zijn/haar
ziektekostenverzekering.
Elke 2 jaar gaat de cursist op herhaling, dan wordt EUR 20 per persoon door het bestuur
betaald.
Onderhoud EUR 400 – ten laste van de reserve.
Voorstel aan de vergadering? De Vergadering gaat akkoord.
Met bovenstaande toevoeging van EUR 425 met idem negatief saldo wordt de begroting
goedgekeurd.

8.

Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie

Marcel Onclin wordt voor het lopende boekjaar 2016 wederom gekozen voor deze functie.
Applaus.

9.

Bestuurswisseling

Joop: Paul Kleyn gaat verhuizen buiten het Naarderwoonbos en verlaat het bestuur – Dit
houdt in dat er functies komen in te vullen; deze van Secretaris, Penningmeester en Tineke
uit de Groencie. We gaan een zeer enthousiast echtpaar missen die zich energiek hebben
ingezet in het Naarderbos.
Paul: Ik heb met zeer veel plezier in het bestuur gezeten mede door de goede
samenwerking. Elk jaar wordt de ALV drukker bezocht.
Functie van de penningmeester is vrij, graag aanmelden bij het bestuur.
De taken zijn klein, wat betalingen doen en de kas bijhouden.
De functie van Secretaris wordt ingevuld door Yvonne de Weerd, die bij deze toe treedt tot
het bestuur.
Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:
Joop Croonen
: Voorzitter
Yvonne de Weerd
: Secretaris
Vacature
: Penningmeester
Carla Uitenbroek
: Lid met als aandachtsgebied de Groencommissie
Boudewijn Maurits
: Lid met als aandachtsgebied Communicatie
Angela Romijn-Penney : Lid (Feestcommissie).

10.

Lezing over de natuur in het Naarderbos e.o.

Thijs Sanderink van Provincie Noord Holland, Sector Natuur, Recreatie en Landschap.
Hij vertelt ons wat over de natuur in de omgeving van het Naarderwoonbos.
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Thijs legt de werking uit van de Natte Snelweg en de evt. komst van otters!
Door de werkzaamheden aan de A1/A6 en bij de IJsselmeerweg, langs de golfbaan daar is
een faunatunnel neergelegd.
Er zijn sporen gevonden van de otter bij de Hollandse Brug, aan de kant van Muiderberg.
Otters waren uitgestorven en zijn nu weer terug in Nederland, maar er worden er net zoveel
dood gereden als dat er bij komen…
Als de Gooimeer-tak af is, dan is de kans groot dat de otter ook in het Naarderbos komt. Er is
hier voldoende vis om te overleven.
Hij heeft door de wijk gefietst, plukken die zijn dicht gegroeid die zijn aantrekkelijk voor
dieren.
Conclusie: We wonen in een bijzonder stuk Nederland, dichtbij het oudste meer
(Naardermeer) van Nederland.
Vragen: Muskusrat, het is een exoot, deze worden bestreden omdat ze teveel graven en
dijken verzwakken.
Vragen: Otters, een reële kans? Omstandigheden zijn prima, waar deze dan gaat zitten zal
een rustige plek zijn. Als deze toe gaat nemen, dan heb je een kans dat je deze gaat zien.
Vragen: Hoe denkt de provincie over het wier?
Hier in de Randmeren, Gooimeer – in principe horen die kranswieren bij het systeem, ik
weet dat dit problemen geeft. Je kunt het niet allemaal weghalen. Hoeveel is teveel?
Vaargeulen worden vrijgehouden en een aantal hectare wordt vrijgehouden. De kranswieren
zijn belangrijk voor de zwanen. De voorzitter vult aan: de watersportverenigingen hebben
contact om het wier weg te halen bij de cruciale stukken.
Paul: Kwaliteit van het water is verbeterd en de blauwalg is teruggedrongen.
Wethouder te introduceren
Hendrik Boland, onze nieuwe wethouder, hij gaat ons steunen in alle dingen die wij gedaan
willen krijgen bij de gemeente.
Vraag uit publiek: We hebben een brochure in de bus ontvangen waarin over inbreiding
wordt gesproken– gaat de gemeente het Naarderbos dicht bouwen?
Makkelijke locaties, zoals weilanden hebben we niet meer. Niet meer uitbreiden maar
inbreiden, bedrijven verplaatsen en open ruimtes vullen. Dit toch vooral om het groene
gebied in stand te houden, dan zullen we wat moeten inschikken. Er zijn geen plannen om
hier iets te bouwen. Bouwplannen, voor zover ik weet is er niets van bekend.
En de jachthaven? Daar moeten we naar kijken.
Publiek: geluidsschermen? Denkt u nu ook dat Gooise Meren, iets aan het geluid van de A1
kunnen doen, ook ten aanzien van de natuurgebieden. Hoe denkt u daarover?
We hebben het daar nog niet concreet over gehad, we gaan dat proberen, meer urgentie
aan geven.
Publiek: we werken er graag aan mee.
Voorzitter vult aan dat er een werkgroep komt.
Publiek: prachtige zwemsteigers aan de Gooimeerkust?
Hendrik: de nieuwe ambtenaren hebben dit nog niet opgepakt, dit zal geen makkelijke wet
zijn, er worden mensen opgezet om dit op te gaan zetten.
Publiek: Verkeersdrempel bij binnenkomst van dit woongebied, een gebied waar je met 30
km p u overheen moet kunnen rijden, ik vind dat de gemeente deze moet aanpassen naar
een overrijdbare drempel van 30 km.
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Voorzitter bedankt de wethouder

11.

W.v.t.t.

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen meer.

12.

Sluiting: De vergadering wordt gesloten om 21.43 uur

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. De voorzitter nodigt iedereen
uit voor een borrel.
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