Regiegroep
Verslag derde bijeenkomst 2019 dd. 02 april
Plaats: Waterschapshuisje Eemnes
Tijd: van 19.30 tot 22.15 uur
Aanwezig: Nelleke Bary, Ruud Beukers, Kees de Heer, Henk van der Horst, Habo Jongsma, Theo van der
Tak (voorz.), Peter Uitendaal, Dirk van de Veen, Erik van Veldhuizen (verslag)
Afwezig: m.k. Lydia Loenen-Verbeek (ziek) en Jantien de Loor (andere verplichtingen)
Verslag ook aan: Piet Sporenberg
3.1

Opening, mededelingen, vaststellen agenda
Theo opent de bijeenkomst om 19.35 uur en verwelkomt alle aanwezigen. Vanavond zullen we
vooral ingaan op de oprichting van de Vereniging aan de hand van de concept Statuten,
Huishoudelijk Reglement en de daarbij door Theo opgestelde bespiegeling. Lydia is helaas nog
ziek. Theo stelt voor haar een opbeurend e mail bericht te sturen. Iedereen is enthousiast over
dit voorstel. Aktie 3.1Theo: versturen attent berichtje aan Lydia i.v.m. haar ziekte. In de
agenda zijn helaas enkele foutjes geslopen. Nummering aan te passen in 3 (was 2), toevoegen
bespreking verslag bijeenkomst dd. 14 februari als nieuw agendapunt 2, overige punten
schuiven dienovereenkomstig op.

3.2

Verslag bijeenkomst dd. 24 januari 2018
Tekstueel: Geen opmerkingen.
Inhoudelijk: Alle actuele ontwikkelingen te behandelen volgens agenda.
Afsprakenlijst: Zie bijgewerkte versie bij dit verslag.

3.3

Terugblik symposium 7 maart 2019, bespreking ingebrachte suggesties (“geeltjes”)
Iedereen bewaart goede herinneringen aan de bijeenkomst. Opkomst bijna 100
belangstellenden. Allen hebben een korte terugblik ontvangen. Inmiddels is er een document
waarin alle suggesties logisch onder elkaar per onderwerp zijn weergegeven. De vergadering
besluit dat de betreffende werkgroep zelf een analyse zal maken van de opmerkingen
prioriteiten opstelt voor de verdere uitvoering. Deze te gebruiken bij de start van de
werkgroepen nieuwe stijl in Verenigingsverband. Bestuur kan hierbij assistentie verlenen.

3.4

Oprichten Vereniging Eemland 300
• Voorlopig bestuur
Vraag is hoe groot dit moet zijn. Uitgangspunt is minimaal 3 en maximaal 9. Er ontstaat
discussie over dit maximum. En waarmee beginnen? Gedacht wordt aan 5, bij een geschat
ledental van ca. 100. Na ampele overwegingen wordt besloten af te zien van een maximum.
Vijf leden lijkt redelijk wanneer het bestuur voor veel taken wordt gesteld. Hier lijkt sprake
van, wanneer het aantal commissies (hier “werkgroepen” te noemen) klein wordt gehouden.
Kandidaten voor het bestuur uit te vragen bij de eerste ALV, zijnde de
oprichtingsvergadering. Uitbreiding kan wanneer de omvang (en/of activiteiten) toenemen.
Hiervoor is dan een ALV nodig en het huishoudelijk reglement wordt dan
dienovereenkomstig aangepast.
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• Statuten
Deze zijn opgesteld door notaris S. Kreugel van Notariaat Wijdemeren. Versiedatum:
28 maart 2019. Theo stelt de vraag of de voorliggende versie past bij het karakter van onze
vereniging. De Vereniging zou zo makkelijk mogelijk moeten kunnen opereren, niet
gehinderd door een strak keurslijf. Verder is de vraag of uitgebreid moet worden ingegaan
op maatregelen bij “ongeoorloofd gedrag”. Dit kan afstotend werken.
Na uitgebreide discussie wordt besloten:
-Art. 1 lid 1: Wijzigen “Eemland 300”in: “Eemland300”;
-Art.3 lid c “het handhaven van de bedrijfsvoering door de bestaande en eventueel nieuw
komende agrariërs” wijzigen in:” het samen met de bestaande en eventueel nieuw komende
agrariërs ondersteunen voor mogelijkheden hun bedrijfsvoering optimaal aan te laten sluiten
aan de onder a en b genoemde doelstellingen van de Vereniging”;
-Art. 3 lid d: toevoegen tussen “: Bunschoten Spakenburg” en “Eemnes”: “Blaricum”;
-Art.9 lid 1: schrappen: “en ten hoogste negen” ;
-Art.14 lid 1: toevoegen achter “commissies” “ en werkgroepen”.
• Huishoudelijk Reglement
Deze zijn opgesteld door Erik aan de hand van een voorbeeld uit de Sportwereld. Enkele
primaire reacties van Theo zijn verwerkt. Nu is met name de vraag aan de orde of we een
strak keurslijf moeten hanteren (bv. alle commissies met naam en toenaam benoemen), of
we overeenkomsten moeten voorschrijven voor de vrijwilligers en of we naast zakelijke
verhoudingen ook aandacht moeten schenken aan sociale contacten. Erik tekent
voorafgaande aan de gedachtewisseling aan dat hij met name hecht aan overeenkomsten
voor de vrijwilligers. Desgevraagd geeft hij aan welke positieve ervaringen hij in dit verband
heeft bij de uitvoering van vrijwilligerswerk in de zorg. Hij beschouwt afbreuk van zijn
voorstel als een breekpunt voor zijn kandidatuur als bestuurslid. Overigens geeft Erik aan dat
de opzet van nu is ingericht op groei van het aantal leden en activiteiten. In zijn optiek zijn er
meerdere honderden leden, waarvan een aantal vrijwilligers actief “in het veld”. De
overwegende reactie van de regiegroep is het reglement te schrijven op de beginsituatie, dus
kleinschalig en (nog) geen veldwerk. Bij uitbreiding in de toekomst het reglement
dienovereenkomstig aan te passen.
Na uitgebreide discussie wordt besproken:
-Art. 3 lid 2: schrappen. Niemand ziet de toegevoegde waarde van overeenkomsten, dit
belemmert de vrijblijvendheid en het eigen initiatief;
-Art. 5 lid 3: schrappen. VOG is voor deze Vereniging niet nodig;
-Art. 9 lid 2: schrappen “ten minste een maal per maand” en “met uitzondering van de
maanden juli en augustus”.; bestaande tekst vervangen door “Het bestuur stelt elk jaar een
vergaderagenda vast”.
-Art. 13 Hoofd: wijzigen: “Overige commissies” in “Werkgroepen”;
-Art. 13 lid 2.1 Wijzigen: “Commissie Landschap….”in: “Werkgroep Landschap….”;
-Art. 13 lid 2.2 Wijzigen: “Commissie Recreatie en Educatie” in” “Werkgroep
Biodiversiteit”;
-Art. 13 lid 2.3“Commissie Samenwerken met boeren” wijzigen in: “Werkgroep
Samenwerken met boeren”;’
-Art. 13 lid 2.4: “Commissie met gelijkgezinde groeperingen” wijzigen in: “Werkgroep
Publieksactiviteiten”;
-Art. 13 lid 2.5 en 2.6: schrappen.
-Art. 13 lid 3 “commissies” wijzigen in: “werkgroepen”. Toevoegen achter “uitvoering”:
“(veldwerk)”;
-Art.13 lid 4: wijzigen: “commissies” in: “werkgroepen”;
-Art. 13 lid 5: wijzigen: “commissie” in: “werkgroep” (2x);
-Art. 13 lid 6: wijzigen: “commissie” in: “werkgroep” (2x);
-Art. 13 lid 7: wijzigen: “commissie” in: “werkgroep” (2x);
-Art. 13 lid 8: wijzigen: “commissie” in: “werkgroep” (2x)
-Art. 19 Gehele bestaande tekst schrappen en hiervoor in de plaats opnemen:
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“Door het bestuur kunnen in- en extern gerichte evenementen worden georganiseerd, zoals
nieuwjaarsrecepties, open dagen enz.
Intern gericht kunnen daarbij zijn traktaties aan de
leden, extern gericht voorlichtingsmateriaal in de vorm van folders, aangevuld met aan de
vereniging gelieerde gadgets”. Aanwezigen hebben geen grote behoefte aan uitgebreid
regelen van sociaal contact met de medeleden, uitgangspunt is zakelijk samenwerken op
basis van
gezamenlijke idealen.
-Art. 23 lid 2 Schrappen laatste zin.
• Werkgroepen
Voorlopig het aantal werkgroepen beperken tot de 4 in het huishoudelijk reglement
genoemde. Kontakten met gelijkgestemde groeperingen en overheid met name door het
bestuur te onderhouden, indien nodig met vertegenwoordigers uit de werkgroepen.
Theo meldt dat er met Peter definitieve afspraken zijn gemaakt over de rolverdeling rond de
web site: Peter webmaster, Theo webredacteur.
• Vrijwilligersbeleid
Nadruk moet liggen op maximaal flexibele inzet, zo min mogelijk regels, geen
overeenkomsten. Wel aandacht te besteden aan verzekering bij veldwerk en
veiligheidsbepalingen (ARBO).
• Contributie
Dirk presenteert een exploitatiebegroting gebaseerd op 100 leden die allen € 15,- per jaar
aan contributie betalen. Voor 2017 zou bij 100 leden voor de periode van 1 juni tot
31 december dan € 875,- aan contributie worden bijgedragen. Aan donaties is een bedrag
ad € 500,- opgenomen. Tegenover de inkomsten ad € 1375,- staan uitgaven ad € 3375,-. Dit
resulteert in een negatief saldo van € 2000,- (€ 20,- per lid). Theo verzoekt Dirk om de
begroting aan te passen, zodanig dat deze ongeveer kostendekkend is.
Erik adviseert nog aandacht te besteden aan verschillende soorten leden, misschien dat
actieve leden korting krijgen en is er in overleg met aanverwante instellingen (bv. Vrij
Polderland Soest) te denken aan een combitarief.
3.5

Stand van zaken regiodialoog Energietransitie en Duurzaamheid
Nelleke blikt terug op een voorlichtingsbijeenkomst rond het zonnepark Meander: Profin Green
BV is van plan om in het weiland tussen Meander Medisch Centrum en de Bunschoterstraat een
zonneveld aan te leggen. Net als in Bunschoten worden omwonenden geënthousiasmeerd om
hieraan actief mee te doen. Gevolgen voor de omgeving worden gebagatelliseerd: Nelleke heeft
vastgesteld dat er voor vogels geen perspectief meer is. Geconcludeerd wordt dat we ernaar
streven de 100% afscherming van licht proberen te wijzigen in 80% afscherming om de natuur
nog enige kans te geven. Helemaal blokkeren van zonnepanelen is niet verstandig.
Ruud geeft aan dat zonnepark Bunschoten toch weer actueel lijkt te worden, in weerwil van de
besluitvorming door de overheid. Het zal afwachten zijn welke besluiten binnen enige tijd
genomen zullen worden op grond van de regiodialoog. Eemland300 zal dit nauwlettend volgen
en t.z.t. zo scherp mogelijk reageren.

3.6

Tijdpad toekomstige activiteiten
• ALV
Deze zal worden gehouden op donderdag 9 mei vanaf 20.00 uur in een zaal van Greenfields
in Baarn. Streven is het aantal belangstellenden beperkt te houden, uitgangspunt max. 25
leden. Alle deelnemers aan het laatste symposium en de geregistreerde afwezigen
ontvangen de stukken voor de ALV, d.w.z. statuten, huishoudelijk reglement en
exploitatiebegroting. Gevraagd zal worden of men per e mail bekend wil maken of men
hiermee akkoord is. Aan belangstellenden zal een uitleg worden gegeven. Van de ALV zal
een verslag worden gemaakt, waarin opgenomen het aantal voor- en tegenstemmers tegen
de stukken. Ook zal gevraagd worden of men zich kandidaat wil stellen voor een
bestuursfunctie. De aanwezigen zullen hierover stemmen, waarmee het voorlopige bestuur
wordt benoemd.
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• Notaris
Notaris ontvangt een verslag van de notulen van de ALV, de daarin vastgestelde statuten en
het huishoudelijk reglement, de goedgekeurde begroting en de personele gegevens van de
gekozen bestuursleden. Twee bestuursleden zullen ter kantore de akte ondertekenen,
waarmee de vereniging bestaat. Uitganspunt twee tot drie weken na de ALV.
Oprichtingsdatum dus uiterlijk vrijdag 31 mei 2019.
Aktie 3.2: allen: voorbereiden ALV en oprichting Vereniging
3.7

Korte termijnbedreigingen
Al besproken bij pt. 3.5, Verder geen ontwikkelingen bekend.

3.8

Rondvraag
-Peter: meldt de laatste ontwikkelingen rond de ASB in Blaricum. Proces lijkt zich goed te
voltrekken.
-Ruud: vraagt aandacht voor “De Groene Dag”, op zondag 19 mei 2019 - 11:00 tot 16:00
Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21. Het gaat om kleine duurzame
initiatieven met een mooi verhaal: Groene producten, lezingen, thema wandelingen
en mini-workshops, een kinderprogramma, lekker biologisch eten en drinken en
muziek. Hier komen gemiddeld 1500 bezoekers. De plaats om leden te werven!
Nadeel: is misschien iets te vroeg. Theo en Dirk denken hier over na.
-Erik: geeft aan dat dit zijn laatste vergadering was. Tot zijn spijt lijkt de vereniging zich niet te
vormen zoals hij had gehoopt. Het uitoefenen van een bestuursfunctie past daar niet bij.
Theo vindt dit jammer en bedankt Erik voor zijn inzet. Erik wenst allen veel succes toe voor de
komende tijd.

3.9

Slot, vaststellen volgende bijeenkomst
Theo dankt alle aanwezigen voor hun enthousiaste bijdrage. Hij sluit de bijeenkomst om 22.15
uur.

Afsprakenlijst
Oud
Aktie 3.1 Erik: bij Gemeente Baarn volgen van de ontwikkelingen rond de reclamelichtmast
Aanhouden, nog niet afgerond.
Aktie 3.2 Theo/Ruud: bij Gemeente Bunschoten volgen van de ontwikkelingen rond de aanleg van het
zonnepark en t.g.t. indienen bezwaarschrift. Aanhouden, nog niet afgerond.
Aktie 3.3 Theo/Erik: bij Gemeente Bunschoten volgen van de ontwikkelingen rond de ontwikkeling
van het nieuwe bedrijventerrein Zuid en afstemmen met NMU. Aanhouden, nog niet afgerond.
Aktie 2.1 Aanwezigen vragen Theo, Erik en Dirk of zij dit op zich willen nemen. Wordt in beraad
genomen; Afgerond: Theo en Dirk stellen zich kandidaat, Erik ziet hier van af.
Aktie 2.2 Theo, Dirk en Erik bekijken laatste versie document en koppelen hun bevindingen
gezamenlijk terug op Peter; Afgerond.
Aktie 2.3 Verzenden document met uitnodiging en agenda naar de groep van belangstellenden: 28
februari. Afgerond.
Nieuw
Aktie 3.1Theo: versturen attent berichtje aan Lydia i.v.m. haar ziekte
Aktie 3.2: allen: voorbereiden ALV en oprichting Vereniging
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