
Notulen Algemene Ledenvergadering 7 maart 2018 
 
Aanwezig: Harry Kolman (vz.), Cassandra van Altena (s., notulist), Lot Tönis (p.), Dirk Muller 
(algemeen bestuurslid); Ton van Balken (algemeen bestuurslid); verder: zie presentielijst in 
de bijlage (… leden).  
 
 
1. Opening (19.30) 
Harry opent de vergadering door iedereen welkom te heten en op enkele hoogtepunten van 
2017 terug te blikken: nieuw verenigingsblad, veel nieuwe leden, financieel gaat het prima. 
Het is een vol programma waar we vlot doorheen willen, leden worden uitgenodigd om 
tussendoor ook vragen te stellen. 
 
 
2. Notulen ALV 22 maart 2017 
Harry komt nog terug op de vraag die gesteld werd vorig jaar in de rondvraag over de vos: 
geprobeerd afgelopen jaar een lezing te organiseren over de vos, maar dat is niet gelukt, 
komt hopelijk nog. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de leden. Notulen worden vastgesteld. 
 
 
3. Jaarverslag 2017 
Cassandra neemt enkele punten uit het jaarverslag 2017 door met de aanwezigen: 
zichtbaarheid vereniging, landschapsbeheer, excursies, werkgroep torenvalk. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de leden.  
 
 
4. Financieel jaarverslag 2017 
Lot neemt enkele punten van de financiën 2017 door met het publiek. Samengevat staat de 
Natuurwacht er goed voor. Bedoeling was dat eigen vermogen zou dalen, maar is toch 
gestegen door enkele extra inkomsten vanuit o.a. de gemeente. Ook was er geld opgehaald 
via de Rabobank clubkas actie, waarvoor Lot weer een oproep voor dit jaar doet om vooral 
te stemmen. Er zijn ongeveer 17 leden die (nog) niet de contributie voor 2017 betaald 
hebben. 
 
 
5. Kascommissie en (her)benoeming kascommissieleden 
Lot vervolgt: de kascommissie bestond dit jaar uit Annie Pulles en Co Hoevenaren. Annie 
doet kort verslag over de bijeenkomst: zag er goed uit allemaal. Ook Co vond het een goed 
verslag, er volgt applaus. 
Rien Melis wordt benoemd tot kascommissielid voor 2018. Annie treedt af, Co blijft aan. 
 
Met applaus wordt unaniem het Jaarverslag 2017 en het Financieel jaarverslag 2017 
goedgekeurd en vastgesteld. 
  



6. Mutaties bestuur 
Lot is aftredend en herkiesbaar als penningmeester. Met unaniem applaus wordt zij 
herbenoemd. 
 
 
7. Vijfjaren beleidsplan 2018-2022 
Harry noemt dit beleidsplan een eind aan een professionaliseringslag die de Natuurwacht de 
afgelopen jaren heeft gemaakt. Het is een vijfjarenbeleid om de continuïteit van de 
vereniging te waarborgen (het beleid is langer dan de bestuurstermijn van 3 jaar). We willen 
wat actiever zijn m.b.t. de bescherming van de natuur, in de zin van ons meer laten horen, 
bijvoorbeeld bij projecten als Beersteeg-West en de ontwikkeling van het kassengebied. Ook 
willen we meer voor de jeugd betekenen, bijvoorbeeld door een project als ‘Vlinders in de 
klas’ dat de vlinderwerkgroep is gestart. 
 
Vraag van Erwin van der Speld: i.h.k.v. meer inzetten op bescherming, kan de Natuurwacht 
ook kijken naar de ontwikkelingen bij het Esmeer (verondieping van de plas)?  
Dit wordt verder uitgezocht. 
 
Opmerking van Hellen Sluiter: probeer ook raadsleden op de hoogte te houden van waar de 
Natuurwacht zich tegenaan bemoeit, wellicht kunnen we elkaar daarin ondersteunen. 
Ton geeft aan dat het misschien wat moeilijk is om alle raadsleden op de hoogte te houden, 
en wie wil je dan wel informeren en wie niet? 
Uit het publiek wordt gesuggereerd om ook de leden op de hoogte te stellen. 
Er zal over dit punt (raadsleden en leden informeren) verder nagedacht worden. 
 
 
8. Jaarprogramma 2018 
Harry vervolgt met het Jaarprogramma 2018 en benoemt enkele activiteiten die 
ondernomen zullen worden: jaar van de huiszwaluw, torenvalkwerkgroep meer van de 
grond, ontwikkeling van informatiefolder voor Heemtuin en Kruidentuin, nieuwe 
landschapswandeling (vervanging of herdruk), updaten website, werkgroep fotografie, 
cursus paddenstoelen in het najaar. 
 
 
9. Begroting 2018 
Lot vervolgt met de begroting voor 2018, die zij algemeen uiteenzet. Bovengenoemde 
activiteiten zijn begroot, daarnaast o.a. ook een aanhanger voor de vrijwilligers van de 
werkgroep Landschapsbeheer. De verwachting is een uitgave van 7000,-, wat het bestuur 
een gezonde ontwikkeling lijkt gezien de hoogte van het eigen vermogen. 
 
Co Hoevenaar heeft moeite met het bedrag van 1250,- dat is begroot voor een uitje voor de 
vrijwilligers van de Natuurwacht dat in juni 2018 wordt georganiseerd. Geld dat binnenkomt 
bij de Natuurwacht is beter bestemd voor de natuur, vindt hij.  
Het bestuur heeft begrip voor het standpunt van Co, maar is toch van mening dat dit uitje als 
uiting van dank en waardering naar de vrijwilligers belangrijk is, en dat het ook goed is elkaar 
op een ander moment beter te leren kennen en te spreken dan tijdens de 
werkzaamheden/inventarisaties/etc. 



Harry vraagt de zaal om goedkeuring van het Beleidsplan 2018-2022, het Jaarprogramma 
2018, en de begroting 2018. Met applaus worden de stukken goedgekeurd en vastgesteld, er 
is één tegenstem. 
 
 
10. Leden 
Harry vertelt dat onlangs het 250e lid zich heeft aangemeld bij de Natuurwacht, Lia Bruns. Zij 
kon helaas niet aanwezig zijn op deze avond. 
 
De Natuurwacht wil twee leden als erelid benoemen: Joop Wijkhuisen en Hans Welbie. 
Ton neemt het woord: beide heren zijn sinds de oprichting van de vereniging actief voor de 
Natuurwacht voor de werkgroep Landschapsbeheer (42 jaar!), wat de Natuurwacht enorm 
waardeert. Ton noemt Joop een ‘ongelooflijk goede zager’, heel bekwaam en professioneel. 
Joop is onlangs gestopt op 75-jarige leeftijd. Ton zegt dat Hans altijd nog extra werk had na 
een werkdag omdat hij altijd alle kettingzagen zeer secuur heeft schoongemaakt en 
onderhouden. Hans gaat nog even door met werken voor de Natuurwacht. 
Beide heren ontvangen een oorkonde, een klein presentje en een groot applaus. 
 
 
11. Rondvraag 
Erwin van der Speld: zijn er al reacties geweest op de oproep voor het plaatsen van 
huiszwaluwkasten (stond in het magazine vermeld)? 
Cassandra antwoordt van niet en herhaalt de oproep. Ook zal er nog een persbericht 
verschijnen in de lokale krantjes. 
 
Loes Winkel: over de lezing over broedvogels op maandag 12 maart: is het de bedoeling dat 
de vogels in de Gelderse Poort/Veluwe geteld worden? 
Cassandra antwoordt dat er verteld zal worden over de ontwikkelingen in de Gelderse 
Poort/Veluwe, maar dat er tellers voor de Bommelerwaard gezocht worden. Harry roept 
iedereen op om vooral naar de lezing te komen. 
 
Antoinette Thole: zijn er verslagen te vinden van de diverse werkgroepen, bijvoorbeeld 
steenuilenwerkgroep, omdat zij een eigen budget hebben? 
Harry zegt dat dit in de jaarverslagen is terug te vinden. De steenuilenwerkgroep heeft een 
eigen budget, omdat dit nog voortkomt uit hoe de groep destijds is opgericht, en om ervoor 
te zorgen dat donaties die gedaan worden aan de steenuilenwerkgroep ook daar terecht 
komen.  
Antoinette had graag meer willen horen op de vergadering zelf over de groepen. Dit wordt 
meegenomen naar de ALV volgend jaar. 
 
Guido van Heteren: m.b.t. de folder voor de Heemtuin/Kruidentuin die de Natuurwacht 
graag daar ‘vandalismeproof’ wil plaatsen: misschien i.p.v. een folder een QR code 
gebruiken? 
Harry zal deze suggestie meenemen in zijn overwegingen over de ontwikkeling van de folder. 
 
Gunther Slotboom: gaat de cursus kettingzagen nog door? Want hij heeft interesse. 
Ton antwoordt dat hij voor drie personen heeft gereserveerd. 



 
Cees Bouman: er is een wolf gesignaleerd in de Bommelerwaard, hij grapt dat er nu ook een 
werkgroep wolven opgericht kan worden. 
 
 
12. Sluiting (20.30) 
De vergadering is wat uitgelopen. Harry K. bedankt de leden voor hun komst en input en 
sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
Cassandra van Altena, 8 maart 2018 
 


