
Notulen Algemene Ledenvergadering werkgroep Nardinclant 
25 mei 2016 
 
Aanwezig: Jan Loggen (voorzitter), Peter van Munster, Mariandel van Munster, Edward Westenborg, 
Herman Vrouwe, Wilem Wisselink, Carla Abma, Heiko de Graaf, Paul Keuning, Wanda Wijnands, 
Tanja van Oven (notulist) 
 

1. Opening 20.10 uur 
De notulen van de jaarvergadering van 8 april 2015 worden rondgedeeld en gelezen. Er zijn 
geen op- of aanmerkingen. 
 
Een van de aanwezigen vraagt naar de gezondheid van Leendert. Jan vertelt dat het slecht 
gaat. Leendert heeft een tumor in zijn hoofd, waarvoor hij een intensieve behandeling heeft 
gehad met bestraling. De behandeling heeft niet geholpen en is stopgezet. Jan en Herman 
hebben geregeld contact met Leendert. 

 
2. Verslagen van bestuursleden 

A. Secretaris: Tanja 
Het is voor de secretaris een rustig jaar geweest. Werkzaamheden waren niet anders dan 
voorgaande jaren. 

 
B. Penningmeester: Edward 

Edward is als waarnemend penningmeester ingestapt als vervanger voor Leendert. 
Een financieel overzicht van het seizoen 2015-‘16 wordt rondgedeeld. Edward wil het 
boekjaar afsluiten op 1 juli, aangezien op dit moment nog niet alle inkomsten en 
uitgaven verwerkt zijn. Enkele leden hebben de contributie nog niet betaald en een grote 
declaratie is nog niet geboekt. Ook zijn er problemen met de factuur aan 
Staatsbosbeheer over de werkdag bij Oud-Valkeveen. Jan geeft Edward de 
contactgegevens van zijn contactpersoon bij SBB om het probleem op te lossen. 
 
Alle wanbetalers hebben een herinneringsmail gekregen. Hierop is één reactie 
(opzegging) gekomen. 
 
Het banksaldo is weer gestegen, maar na verwerking van de laatste declaratie en de 
betaling van de kosten voor de nieuwe website (zie hieronder: 2 D. PR) is dat niet meer 
het geval. 
 
Voor de werkdagen op Vogeleiland Huizen heeft Nardinclant geen vergoeding 
ontvangen. 
 
Landschap Noord-Holland heeft te maken met bezuinigingen. Vooralsnog heeft dat voor 
ons geen gevolgen. LNH blijft in ieder geval tot 2018 materiaal leveren. 
Nardinclant heeft aangeboden om per werkdag een vergoeding van € 50 te betalen voor 
het brengen en halen van materiaal, maar dit aanbod is afgeslagen. Vanuit de 



vergadering komt een voorstel om LNH te vragen op kosten van Nardinclant een nieuwe 
tirfor aan te schaffen. Geschatte kosten komen op Є 1.000 à 1.500. 

 
C. Coördinator werkdagen: Jan 

Het was een productief werkseizoen, met enkele extra werkdagen en veel variatie. We 
hebben voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt. 
 
De vraag rijst of we weer Berenklauw moeten uitsteken op het Kalkterreintje. Niemand 
van de aanwezigen is recent op het Kalkterrein geweest. Voorstel is dat iemand 
binnenkort gaat kijken en er dan eventueel een halve dag werk aan besteed wordt. 
Het beheer van het Kalkterrein heeft gunstig effect op de flora. Diverse soorten orchissen 
en andere zeldzame planten doen het goed en voor het eerst in 30 jaar is de Addertong 
weer aangetroffen. 
 
Over het Vogeleiland Huizen is veel overleg geweest tussen gemeente Huizen, 
Staatsbosbeheer, Nardinclant en de VWG. Dit heeft geresulteerd in een 
intentieovereenkomst waarin staat dat Nardinclant en de VWG het beheer uitvoeren 
(onder eindverantwoordelijkheid van SBB) en gemeente Huizen de boot en het 
gereedschap levert. Het eiland is eigendom van de Domeinen (en daarmee van de Staat). 
De werkdagen op het Vogeleiland in oktober en maart waren succesvol. 
 
De eilanden van de Natte Hond, bij de Stichtse Brug, lijden onder achterstallig 
onderhoud. In november hebben wij het eerste eiland aangepakt. Volgens verslagen 
worden deze eilanden als broedterrein gebruikt door een groep lepelaars. 
 
Via Jelle Harder zijn we in januari terecht gekomen bij een particulier in Vreeland. Op dit 
terrein, voormalig landgoed Wittensteijn, is veel werk te verzetten. 
 
Op de werkdag in het Spanderswoud in februari is heel veel werk verzet: we hebben 65 
bomen omgetrokken en een pad afgesloten. 

 
D. PR: Willem en Wanda 

Willem geeft aan dat er weinig actieve PR is bedreven. Wanda en haar man Piet hebben 
de website bijgehouden. 
Begin 2016 is er een poging gedaan om RTV Noord-Holland of VARA Vroege Vogels te 
interesseren voor de werkdag in het Spanderswoud, maar dit is helaas op niets 
uitgelopen. De programmamakers zagen niet voldoende nieuwswaarde in de werkdag. 
 
Piet is bezig een nieuwe website te bouwen. De oude website is zes jaar oud en aan een 
upgrade toe. De nieuwe website wordt responsive, zodat de inhoud goed leesbaar is op 
verschillende devices (zoals mobiele telefoons en tablets). 
Op de nieuwe site komt meer ruimte voor informatie over het werk zelf en over het 
werken met verschillende soorten gereedschap. Arbo krijgt meer aandacht. 
Een bijkomende reden om een nieuwe website te ontwerpen is een voorstel van het 
bestuur om de naam van de werkgroep in te korten van Werkgroep Landschapsbeheer 



Nardinclant naar Werkgroep Nardinclant. Dat moet op de site en in het logo aangepast 
worden. Willem ontwerpt het nieuwe logo. 
 
Willem heeft zich ook het afgelopen seizoen bezig gehouden met de catering van de 
werkdagen. Als hij zelf niet in de gelegenheid was om naar een werkdag te komen, 
zorgde hij ervoor dat iemand anders de koffie, thee en soep meenam. 
Willem geeft aan dat hij de catering graag wil blijven verzorgen. Als iemand anders de PR 
wil overnemen, dan legt hij die functie graag neer. 
 

E. Algemeen bestuurslid: Herman 
Het was een mooi en afwisselend jaar, met verschillende soorten werkdagen. De 
opkomst was ook goed, mede dankzij de samenwerking met de VWG. 
 
Er is wel sprake van vergrijzing binnen de groep. Aanwas met jonge leden is er niet. We 
kunnen deze doelgroep proberen te bereiken door een facebook-pagina te openen en 
hierop geregeld een nieuwe post te plaatsen, zoals een linkje naar een verslag op de 
website. 
 
Bij het begin van het seizoen kunnen we weer een aankondiging in de lokale kranten 
zetten. Ook het ledenblad van de VWG, de Korhaan, is hiervoor een geschikt platform. 
Jan schrijft een stuk over Nardinclant voor het septembernummer van de Korhaan. 
Dick Jonkers schrijft een stuk over ons voor het blad van Vrienden van het Gooi. 

 
F. Voorzitter: Jan 

Jan is tevreden over het bestuur en het reilen en zeilen van de club. We hebben een 
goed en productief jaar gehad. 
 
Namens Nardinclant heeft Jan zitting in de Klankbordgroep van GNR. Door middel van 
deze groep houdt GNR gebruikers van de natuurgebieden op de hoogte van plannen en 
ontwikkelingen. Heet hangijzer op dit moment is de ontwikkeling van het gebied tussen 
de Hoorneboegse Heide en het Hilversums Wasmeer. Hier zou ca. 80 ha. bos gekapt 
worden om een heidecorridor te creëren. Na luid protest van omwonenden heeft GNR 
besloten pas op de plaats te maken en mogelijk het plan aan te passen of uit te stellen. 
Onze zomerexcursie haakt in op de plannen en vindt plaats in het gebied tussen 
Hoorneboeg en Wasmeer. Dan kunnen we ter plekke zien wat de impact is van de 
transformatie en welke natuurwaarden er verloren of gewonnen worden. 
De excursie wordt gehouden op zaterdag 18 juni 2016. Het afspreekpunt is het 
pannenkoekenhuis bij de rotonde Utrechtseweg/Noodweg, de afspreektijd is 10.00 uur. 

 
3. De data van het werkprogramma van het komende seizoen staan al op de website. Enkele 

locaties zijn ook al ingevuld, maar nog niet allemaal. 
 
Overzicht werkdagen: 
20 augustus 2016: riet maaien bij Naardermeent 
17 september 2016: Kalkterrein 



15 oktober 2016: Spanderswoud 
5 november 2016: Tienhovens Kanaal (Nationale Natuurwerkdag) 
26 november 2016: Oud-Valkeveen 
7 januari 2017: knotten (bij Molen Gabriël?) 
28 januari 2017: nog niet bekend 
18 februari 2017: nog niet bekend 
11 maart 2017: nog niet bekend 
 
Suggesties voor werkdagen: 
- Vogeleiland Huizen 
- Bluk/jeneverbesbeheer (GNR heeft veel gekapt en is zelf heel actief in dit gebied, zodat 

er weinig werk voor Nardinclant ligt) 
- Monnikenberg (niet duidelijk of beheer zinvol is, door de nieuwbouwplannen in de 

omgeving) 
- Tafelbergheide/leemkuilen (GNR is met eigen vrijwilligers actief op dit terrein) 
- Stichtse Brug/knotten 
- Vogeleilanden Natte Hond 
- Westerveld 

 
4. Rondvraag 

Herman heeft de werkgroep via Google gezocht en kreeg het adres van Leendert als 
resultaat, terwijl dat niet meer op de site vermeld staat. Hier kunnen wij niets aan 
veranderen. Google geeft ook oude resultaten weer. 
 
Heiko merkt op dat de vaste contacten met GNR een beetje verwaterd zijn. Vroeger kregen 
we van bevriende boswachters wel eens leuke klusjes toegeschoven, maar nu lijkt het of GNR 
ons vooral op de bekende plekken laat werken. De leuke klussen komen van andere 
opdrachtgevers. GNR werkt veel met eigen vrijwilligersgroepen. 
 
Carla meldt dat zij zich vertild heeft tijdens de werkdag op het Vogeleiland Huizen en dat ze 
sindsdien veel last heeft van haar rug. Ze is daardoor minder mobiel en moet op werkdagen 
wat rustiger aan doen. 
 
Wanda herinnert de vergadering eraan dat het item EHBO nog steeds actueel is. Het is nog 
altijd de bedoeling om meer vrijwilligers een cursus te laten volgen, zodat we voor de EHBO 
niet afhankelijk zijn van een klein groepje gediplomeerde vrijwilligers. 
De EHBO-ochtend onder leiding van Paul is vorig jaar niet doorgegaan. Dit jaar plannen we 
de ochtend opnieuw. De nieuwe datum wordt zaterdag 3 september, van 9.00 tot 13.00 uur. 
Locatie is de Infoschuur van GNR. 
Bij de mailing aan het begin van het seizoen wordt een aankondiging van de EHBO-ochtend 
meegestuurd. Aanmelden is verplicht. 

 
5. Sluiting 22.10 uur. 


