
Algemene Ledenvergadering werkgroep Nardinclant, 25 april 2017 
 
Aanwezig: Jan Loggen (voorzitter), Herman Vrouwe, Willem Wisselink, Wanda Wijnands, Tanja van 
Oven (notulist) 
 
Afwezig met bericht: Edward Westenborg, Carla Abma, Dick Jonkers 
 
 

1. Opening: 20.15 uur 
 

2. Toelichting bestuursleden 
 

A.  Secretaris (Tanja van Oven) 
De werkzaamheden van de secretaris waren niet anders dan andere jaren. Bijhouden van 
aanwezigheidslijsten en de ledenlijst zijn de voornaamste werkzaamheden. Opgemerkt 
wordt dat de verjaardagskaarten aan de leden gewaardeerd worden. 
Er zijn het afgelopen seizoen drie nieuwe leden bijgekomen, waarvan één na de Nationale 
Natuurwerkdag in november en één na NL Doet in maart. 

 
B. Penningmeester (Edward Westenborg) 

Edward is afwezig wegens ziekte, maar heeft wel gezorgd voor een financieel overzicht. De 
grootste kostenpost dit jaar was de nieuwe website. Verder valt op dat de uitgaven iets 
hoger waren dan de inkomsten, waardoor het vermogen wat gekrompen is. 
 
Wanda merkt op dat in het overzicht van uitgaven de naam Piet Wijnands staat. Dit moet zijn 
Piet Kuiters. 
 

C. Coördinator werkdagen (Jan Loggen) 
Het is een goed gevuld werkseizoen geweest met opvallend veel knotwerk en geen 
bosbeheer. Eén werkdag is afgezegd wegens ijzel. 
Er wordt een nieuwe procedure afgesproken voor het op het laatste moment afzeggen van 
werkdagen. Alle leden krijgen een sms-bericht en de mensen die regelmatig komen werken 
worden ook gebeld. 
 
Op meerdere werkdagen is handgereedschap kwijtgeraakt. We moeten alerter zijn op het 
gebruik van gereedschap en vrijwilligers er duidelijk op wijzen dat ze klein gereedschap op 
een herkenbare plek neerleggen (bijvoorbeeld bij een tas of met meerdere gereedschappen 
bij elkaar). 
Op één locatie is de aanhanger van Landschap Noord-Holland opengebroken en het 
gereedschap gestolen. 
Nardinclant heeft aangeboden het kwijtgeraakte of gestolen gereedschap te vergoeden, 
maar dit aanbod is door Landschap Noord-Holland afgewezen. 
 
Het knotten bij de molen in Nederhorst was veel werk. De bomen waren vier jaar niet geknot 
en dat was duidelijk te lang. 
 
Het is weer eens tijd om te inventariseren hoe hoog de Berenklauw op het Kalkterreintje 
staat. Tijdens de werkdag van september 2016 zijn koppen uit de uitgebloeide Berenklauw 
gehaald en de zaden afgevoerd in een poging om de groei van nieuwe planten tegen te gaan. 
Het is niet bekend hoe de Berenklauw er nu bij staat en of er weer een extra werkdag 
ingelast moet worden om het weg te halen. 



 
D. PR (Willem Wisselink en Wanda Wijnands) 

Er is een nieuw logo ontworpen en een nieuwe website gebouwd, tot grote tevredenheid 
van de aanwezigen. 
Dankzij een PR-actie van de Vogelwerkgroep is er een verslaggeefster van de Gooi- en 
Eemlander bij de werkdag bij de Stichtse Brug geweest en heeft er een stukje in de krant 
gestaan. 
 
Jan heeft ervoor gezorgd dat we als gelieerde werkgroep op de website van GNR vermeld 
staan. 
 
Willem zou kaarten of flyers ontwerpen, maar heeft dat nog niet gedaan. Hij gaat er alsnog 
mee aan de slag. 
 
Willem heeft een facebook-pagina voor Nardinclant opgezet, waar regelmatig posts en foto’s 
op komen. We hebben inmiddels 125 volgers. Willem is van plan om de pagina wekelijks aan 
te vullen met wist-je-datjes en de mooiste foto’s van werkdagen. Ook in de zomer kun je op 
die manier de aandacht blijven vasthouden. 
 
Jan, Willem en Edward zouden toegang tot de website krijgen en een instructie om nieuwe 
content te plaatsen, maar dit is nog niet geregeld. Wanda zorgt ervoor dat er een afspraak 
hiervoor gemaakt wordt. 
 
Wanda wil kijken of het mogelijk is om in de activiteitenagenda van lokale kranten (zoals 
Gooi- en Eembode of Hilversums Nieuws) te komen. 
 
Jan meldt dat de gemeente Huizen twee informatieborden gaat plaatsen bij de 
Vogeleilandjes. Naast informatie over de ecologie van de eilandjes komen ook de logo’s van 
de gemeente, de Vogelwerkgroep en werkgroep Nardinclant op de borden. Binnenkort is er 
een formele onthulling, waarvoor Jan is uitgenodigd. Bij de officiële handeling hoort ook het 
ondertekenen van een intentieovereenkomst waarin het beheer van de eilandjes wordt 
geregeld. 

 
E. Bestuurslid (Herman Vrouwe) 

Het is een leuk jaar geweest, met lekker veel knotten. Het enige minpuntje in het 
werkprogramma was het feit dat we niet gelierd hebben. 

 
F. Voorzitter (Jan Loggen) 

De vereniging draait soepel, waardoor de voorzitter niet heel veel werk heeft. 
 
Dankzij de samenwerking met de Vogelwerkgroep is er meer variatie in de werklocaties, 
maar ook in de vrijwilligers die komen helpen. 
 
Natuurmonumenten heeft ons zelf benaderd om de wilgen bij de Stichtse Brug te knotten. 
Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer, maar het beheer is in handen van 
Natuurmonumenten. Hopelijk leidt dit hernieuwde contact weer tot meer klussen. 

 
3. Herverkiezing bestuursleden 

Alle bestuursleden zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten, dus iedereen wordt bij 
acclamatie herkozen. 

 
  



4. Zomerexcursie 
Jan stelt voor om mee te doen aan de Nacht van de Vleermuis, op 25/26 augustus. Hij heeft 
Landschap Noord-Holland gevraagd of we batdetectors kunnen lenen en hij zoekt nog 
deskundige excursieleiders. Vanwege de vakanties moet de aankondiging vóór de zomer 
gedaan worden. Jan schrijft een stukje hiervoor. 
 

5. Folder/flyer 
Willem ontwerpt een nieuwe flyer. Wanda vraagt om een flyer op briefkaartformaat, zodat je 
er makkelijk een handvol mee kan nemen. Na wat discussie is de conclusie dat een briefkaart 
niet veel toevoegt ten opzichte van een ‘gewone’ flyer. 
 

6. Werkprogramma 2017-‘18 
De voorlopige planning is als volgt: 
19 augustus 2017 – Naardermeent 
25/26 augustus 2017 – excursie 
30 september 2017 – Kalkterrein 
14 oktober 2017 
4 november 2017 – Nationale Natuurwerkdag (Tienhovens Kanaal?) 
25 november 2017 
6 januari 2018 – knotten 
3 februari 2018 
3 maart 2018 
 
Suggesties voor werklocaties en activiteiten: 
- Lieren bij Oud-Valkeveen of Spanderswoud 
- Plaggen op het Gentiaanveld 
- Eilandbeheer Visdiefje (bij de Stichtse Brug) 
- Kortenhoefse Plassen/’t Hol 
- Westerveld 

 
7. Rondvraag 

Herman merkt op dat het een emotioneel jaar was, door het afscheid dat we moesten 
nemen van Leendert Colijn. De ziekte en het overlijden van Leendert hebben er hard 
ingehakt. Meerdere Nardinclant-leden zijn bij de uitvaart geweest, waar ze een heel andere 
kant van Leendert hebben gezien. De uitvaart was heel bijzonder. 
Herman heeft nog contact met Ela, de vrouw van Leendert. 
 

8. Sluiting: 21.55 uur 
 
 


