
Algemene ledenvergadering werkgroep Nardinclant 
26 februari 2019 
 
Aanwezig: Jan Loggen (voorzitter), Herman Vrouwe, Wanda Wijnands, Edward Westenborg, Erwin 
Kuyer, Dick Jonkers, Anne Mulder, Willem Wisselink, Erick Groothedde, Paul Keuning, Tanja van Oven 
(notulist) 
 
Voorafgaand aan de vergadering geeft Jan een presentatie over de workshop Natuurtechnisch 
Bosbeheer die we begin oktober 2018 gehouden hebben. 
 
Opening vergadering: 20.15 uur. 
 
1. Notulen 

De notulen van de vorige ledenvergadering worden doorgenomen en goedgekeurd. 
 
2. Toelichting bestuursleden 

 
A. Secretaris – Tanja 

Een van de taken van de secretaris is het bijhouden van de aanwezigheid van vrijwilligers op 
werkdagen. Dit jaar valt de buitengewoon hoge opkomst op, vooral dankzij mensen die zich 
na de workshop als nieuw lid gemeld hebben. 
 
Het registreren van nieuwe leden verloopt niet altijd goed. Niet iedereen die contributie 
overmaakt, geeft ook zijn of haar gegevens door. Dit proberen we in de toekomst te 
ondervangen door een aanmeldformulier op de website te plaatsen. 
Tanja, Edward en Wanda overleggen op korte termijn om de betaalde contributies, de 
mailinglist en de ledenlijst met elkaar te vergelijken. 
Tanja geeft aan dat ze nog een aantal nieuwe leden moet benaderen voor aanvullende 
gegevens. 

 
B. Penningmeester – Edward 

Het is een bewogen jaar geweest. De workshop was een groot succes, maar heeft ook 
beduidend meer gekost dan was begroot. De uiteindelijke kosten zijn uitgekomen op ca. 
€ 6700. De subsidie die we ervoor kregen, bedroeg € 4800. Het tekort hebben we zonder 
problemen uit eigen middelen kunnen financieren. 
 
Mochten we nog eens een workshop organiseren, dan moeten we beter begroten. Het 
tekort is mede ontstaan door fouten in de begroting die het gevolg zijn van onervarenheid. 
Bij een volgende keer kunnen we hiervan leren. De workshop was het geld wel meer dan 
waard. 
 
Voor het overige liep alles volgens het gewone stramien. Onze inkomsten komen uit de 
vergoedingen die we voor elke werkdag ontvangen van onze opdrachtgevers. We ontvangen 
geen subsidies voor onze normale werkzaamheden. De vergoeding is € 160 per werkdag. 
De inkomsten uit contributies bedragen € 95. Veel leden maken wat extra geld over 
bovenop de minimum contributie – dit resulteerde in € 81 aan giften. 
 
Een van de kostenposten is de website. Dankzij onze vaste inkomsten kunnen we de kosten 
dragen en hebben we een mooie, representatieve website. 

 
C. Coördinator werkdagen – Jan 



We hebben een mooi programma gedraaid dit jaar, met de workshop als hoogtepunt. Alle 
jaarlijks terugkerende werkzaamheden zijn weer geweest. 
 
Op de laatste werkdag van het seizoen gaan we een klus doen die al lang niet meer op het 
programma heeft gestaan: leemkuilbeheer op de Tafelbergheide. 
 
De vleermuizenkelder op het Media Park is door enkele Nardinclanters gerestaureerd. Jan 
inventariseert de vleermuizenpopulatie samen met iemand van de vleermuizenwerkgroep. 

 
D. PR – Wanda en Willem 

Wanda en Willem hebben zich beziggehouden met de folder voor de workshop en het 
informatieboekje dat aan de deelnemers is uitgereikt. 
Voor de publiciteit voorafgaand aan de workshop is contact gezocht met meerdere media. 
RTV Noord-Holland en Vroege Vogels waren niet toeschietelijk, maar de Gooi- en Eemlander 
heeft wel meerdere artikelen gepubliceerd. 

 
E. Algemeen bestuurslid – Herman 

Herman geeft aan dat hij meerdere werkdagen verstek heeft moeten laten gaan. Hij heeft 
wel geholpen bij de voorbereidingen in het veld voor de workshop. 

 
F. Voorzitter – Jan 

Jan is zeer tevreden over het afgelopen seizoen. 
Hij heeft veel tijd aan de workshop besteed. Behalve de vier dagen van de workshop zelf 
heeft hij ook enkele middagen werk gestoken in het klaarmaken van de werkpercelen, 
samen met Herman. Ook het bellen en mailen van mensen in de voorbereiding kostte veel 
tijd. 

 
3. Herverkiezing bestuursleden 

Alle bestuursleden zijn herverkiesbaar. 
Er zijn geen bezwaren of tegenkandidaten – iedereen wordt herkozen. 

 
4. Evaluatie workshop 

Zoals al eerder gemeld, was de workshop een groot succes, ondanks de financiële tegenvaller. 
Het is beslist voor herhaling vatbaar. Er zijn plannen om komend jaar weer een workshop te 
houden, dit keer met heidebeheer als thema. Dit sluit aan bij plannen van GNR. 
 
De voorgestelde data zijn: theoriedag op 1 oktober en praktijkdagen op 2 en 3 oktober. 
Als sprekers kunnen we mensen van RAVON (reptielenwerkgroep) en EIS (insectenwerkgroep) 
vragen. 
De doelgroep bestaat uit vrijwilligers van GNR. 

 
5. Zomerexcursie 

Een optie is om Henk Koop (actief in het Amsterdamse Bos) te vragen een excursie te leiden. 
Wanda neemt contact met hem op om te vragen wat er mogelijk is. 
 
Dick meldt dat we ook mee kunnen als er weer Oeverzwaluwen geringd worden. Wie mee wil, is 
welkom. Dick biedt aan om een schema van data en plaatsen naar de werkgroep te sturen. 

 
6. Werkprogramma 2019-‘20 

De voorgestelde data voor het komende seizoen zijn: 
 
24 augustus 2019 – maaien/hooien bij de Stichtse Brug 



7 september2019 – riet maaien Naardermeent 
21 september 2019 – maaien/hooien Kalkterrein 
Oktober 2019 – Workshop, geen werkdag 
2 november 2019 – Tienhovens Kanaal (Nationale Natuurwerkdag) 
23 november 2019 – natuurtechnisch bosbeheer Bussums Bloei  
4 januari 2020 – knotten 
8 februari 2020 
7 maart 2020 

 
7. Rondvraag 

Paul vraagt aandacht voor de situatie van de EHBO-ers in de werkgroep. Wanda wil eigenlijk 
stoppen met het bijhouden van haar EHBO-diploma. Paul zelf gaat stoppen als instructeur. 
Erick geeft aan dat hij een EHBO-diploma heeft en ook Jan heeft een diploma. De aanwezigheid 
van gediplomeerde EHBO-ers op werkdagen is hiermee over het algemeen goed afgedekt. 
Tijdens werkdagen gaat er altijd een EHBO-kist mee. 
 
Anne vraagt of haar hond mee mag naar de werkdag van 2 maart. Het antwoord is ja, mits 
aangelijnd. 

 
Sluiting: 21.20 uur 


