Regiegroep
Besluitenlijst vierde bijeenkomst 2019 dd. 9 mei
Plaats: Ijsbaan, Baarn
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Aanwezig: Nelleke Bary, Ruud Beukers, Kees de Heer, Lydia Loenen, Henk van der Horst, Habo Jongsma,
Theo van der Tak (verslag), Dirk van de Veen
Afwezig: m.k. JanJen de Loor (andere verplichJngen) en Peter Uitendaal
Verder aanwezig: Wim Smeets en Bert Krijger
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Opening, mededelingen, vaststellen agenda
Goedkeuring statuten
Goedkeuring begroJng
Stand van zaken werkgroepen
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Statuten
De concept statuten worden goedgekeurd met 9 stemmen vóór en 1 onthouding. Daarnaast zijn
er nog 7 „akkoord” stemmen per email binnengekomen. Daarmee zijn de statuten goedgekeurd. Daarbij
zij aangetekend dat een ruimer mandaat voor het bestuur voor uitgaven geregeld gaan worden in het
huishoudelijk reglement. Dat geldt ook voor een opmerking over de AVG. Het bestuur zal het
huishoudelijk reglement laten vaststellen in een volgende Algemene Leden Vergadering.
.
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BegroGng 2019/2020
De voorgestelde begroJng wordt unaniem goedgekeurd. Daarbij zijn de volgende afspraken
gemaakt. De begroJng gaat uit van 100 leden. Dit is ambiJeus. Het bestuur zal niet meer
uitgaven goedkeuren dan de inkomsten uit donaJes en ledenbijdragen toestaan. Mocht het
noodzakelijk zijn om toch meer uitgaven te doen, dan zal het tekort in 2020 goedgemaakt
moeten worden door een verhoogde contribuJe. Wat betre\ de WA-verzekering van leden zal
het bestuur nagaan bij de gemeente Eemnes of de gemeente daarvoor garant staat.
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Stand van zaken werkgroepen
De werkgroepen Landschap en Biodiversiteit zullen zo spoedig mogekijk hun reacJe klaar
hebben op de ideeen en opmerkingen van de bijeenkomst op 7 maart j.l.
De vergadering is het eens met de suggesJe om de regiegroep te handhaven voor algemene
taken zoals de afstemming tussen de werkgroepen en de communicaJe naar de omgeving
(gemeenten, provincie, waterschap en andere organisaJes). Men is het eens met de volgende
prioriteitsstelling: 1. Ledenwerving, 2. PresentaJe aan gemeenten, 3. Biodiversiteit/Korte
Kringloop.
Voor de ledenwerving is een directe en acJeve benadering noodzakelijk. Besloten is elke maand
een nieuwsbrief per email te verzenden waarin in ieder geval opgenomen: een excursie
(informanten Keer en Nelleke), een resultaat van een werkgroep (Dirk eind mei over Energie,
Nelleke iover gruao’s in juni). In september volgende nieuwbrief. Gegeven de grote klussen die
wij op ons hebben genomen, zal het bestuur concrete behoe\es voorleggen aan de leden die
hebben aangegeven acJef te willen zijn.
Wat betre\ de presentaJe van de gebiedsvisie in relaJe tot de regionale strategie duurzame
energie zullen Henk en Habo de gemeente Eemnes benaderen. Kees zal Amersfoort aanpakken,
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en Ruud Bunschoten. Voor Baarn en Soest zijn er vacatures. Belangrijkste doel is dat Eemland300
wordt gezien als een placorm waar verschillende parJjen open en creaJef discussieren over een
dilemma als de noodzaak voor windmolens/zonne weiden versus de gewenste kwaliteit van de
natuur.
Biodiversiteit zal kijken naar uitbreiding ervan in Baarn (waar al iemand bezig is). Korte Kringloop
hee\ handjes nodig omdat Bert voroal vanuit huis moet werken. Peter zou misschien contacten
hebben met Blaricum vanwege zijn kennis van het poliJeke veld.
Theo maakt een persbericht dat 13 mei uitgaat over de oprichJng van de Vereniging
Eemland300. Een concept gaat cc naar de aanwezigen.
5.

Volgende vergadering Bestuur en Regiegroep
Met de datumprikker zoeken wij in de week van 17 juni.
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