
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 april 2019 

Aanwezig 

Bestuur: dhr. T. Korevaar, dhr. A. van der Kloet, mevr. F. Zwaga, mw. R. Rentema  

Leden: dhr. O. Bijlsma, mw. R. Tellinga, dhr P. Horlings, dhr H. Kouwenberg, dhr L. Paagman, dhr G. 

Vorenholt, dhr J. Hemminga, dhr J. Smit, dhr M. Oudega, dhr K. Lugtmeier, dhr. R. Weuring, dhr J. 

vd Berg, dhr G. Dijkhuis, dhr T. Pater, dhr A. Veenstra, dhr T. Vonck, dhr. M. de Gier, mw. J. 

Hoogstraten, dhr. J. Smit, dhr. A. Vleems, mw. L. Ris, mw. I. Veenstra, dhr. A. Reeder,  

Met kennisgeving afwezig 

Leden: dhr. J. Veenstra, dhr. H. de Vink, dhr P. Wolters,  mw J. Oosterkamp, mw F. van Leeuwen, 

mw. M. Veenstra, mw. I. Kamstra, dhr. T. Kamstra, mw. A. Folkerts  

 

1. Opening door de voorzitter, de heer T. Korevaar. 

 

2. Mededelingen /ingekomen stukken 

 Han de Vink heeft een brief ingebracht met een tweetal voorstellen aan de ALV: 

 

1. dat de ledenvergadering het bestuur verzoekt de groei van bloeiende planten in het 

beheersgebied van de Vereniging Natuurschoon te bevorderen met het oog op de sterke 

terugloop van libelle-, vlinder- en bijensoorten 

2. dat de ledenvergadering het bestuur verzoekt met Staatsbosbeheer in overleg te treden 

teneinde het stukje aangelegde knuppelpad dat uitkomt op de noordzijde van de 

Toutenburgsingel een logisch en in het oog springend vervolg te geven door bij 

Staatsbosbeheer te bevorderen dat een knuppelpad wordt aangelegd door het weiland van 

Staatsbosbeheer gelegen tussen de Toutenburgsingel en het zgn NIVON-pad . 

De voorzitter leest de brief voor en stelt voor de onderwerpen na de pauze te behandelen . 

 De Clubkasactie van de Rabobank heeft € 530,00 opgebracht. De opbrengst zal besteed 

worden aan het nog aan te leggen ‘Flintenpad’.  

 

3. Notulen  

 ALV 29 maart 2018 

J. Veensra = J. Veenstra.  De notulen worden vastgesteld. 

 ALV 16 januari 2019 

Het bestuur heeft nog geen standpunt ingenomen over de incidenten met loslopende honden (7 

‘Rondvraag’). 

De notulen worden vastgesteld.    

 

4. Jaarverslag 2018 

Toelichting door de voorzitter. Geen vragen of opmerkingen.  

 

 

 



5. Financieel jaarverslag 2018 van de penningmeester, mevr. F. Zwaga 

 

De penningmeester geeft een nadere toelichting op de Balans, het resultaat en de begroting 2019. Geen 

bijzonderheden.  

 

6. Verslag van de kascommissie: de heer T. Pater en mevrouw R. Tellinga 

Namens de kascommissie geeft de heer Pater aan dat er geen bijzonderheden zijn aangetroffen. 

De ALV verleend op voorstel van de kascommissie het bestuur decharge.  

 

7. Benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie; aftredend is de heer T. Pater 

Kascommissie voor 2019: 

- Mevrouw R. Tellinga  

- De heer P. Horlings  

Reserve: Albert Vleems 

 

8. Begroting 2019. 

Enkele opmerkingen/aanvullingen bij de begroting: 

Ontvangen bedrag ‘stiltegebied’ is een bedrag die wij ontvangen van de jager.  Hij mag niet jagen in 

het Natuurschoon maar mag het gebied wel meerekenen voor zijn minimaal benodigde aaneengesloten 

hectares om te mogen jagen in de weilanden buiten het Natuurschoon.  

Kosten voor onderhoud bos en materialen is inclusief herstelkosten i.v.m. vernielingen.  

Er komen geen bordjes voor scootmobiels dus er ook geen post opgenomen.  

De begroting 2019 wordt vastgesteld.  

 

9. Bestuursverkiezing. 

 

Aftredend:  

 Teus Korevaar, voorzitter (niet verkiesbaar)  

 Fetske Zwaga, penningmeester (herkiesbaar als 

 algemeen bestuurslid tot uiterlijk eind 2019) 

 Alex van der Kloet, secretaris (herkiesbaar)  

 

We staan kort stil bij het vertrek van Teus Korevaar die na 15 jaar in het bestuur te hebben gezeten 

afscheid neemt van het bestuurswerk. Hij blijft echter met zijn schat aan ervaring beschikbaar voor  

hand- en spandiensten. Als dank voor al zijn inspanningen krijgt hij een leuke attentie met waardebon. 

Tevens krijgt hij een bankje met zijn naam aangeboden.   

Fetske Zwaga wordt herkozen in het bestuur tot uiterlijk eind 2019. Zij legt haar functie van 

penningmeester neer.  



Alex van der Kloet wordt herkozen en blijft secretaris.  

Als nieuwe leden van het bestuur worden Jacqueline Hoogstraten (beoogd penningmeester) uit Nieuw-

Roden en Tjerk Vonck (beoogd voorzitter) uit Nietap voorgedragen. Er zijn geen tegenkandidaten 

aangemeld. Met applaus worden Jacqueline en Tjerk welkom geheten.  

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit: 

- Tjerk Vonck    (voorzitter) 

- Alex van der Kloet   (secretaris) 

- Jacqueline Hoogstraten  (penningmeester) 

- Fetske Zwaga   (alg. bestuurslid) 

- Reina Rentema   (alg. bestuurslid) 

Verder wordt Mischa de Gier uit Nietap voorgesteld. Hij zal het komende halfjaar meelopen met het 

bestuur om de vereniging beter te leren kennen en om te bepalen of een bestuursfunctie (op termijn) 

iets voor hem is.  

 

 PAUZE 

 

Ingelast: brief / verzoek aan ALV van Han de Vink 

Met betrekking tot het aanleggen van een pad door het weiland en bos van SBB zijn er al meerdere 

gesprekken geweest. SBB staat dit niet toe. De reden is onbekend. We zullen naar de toekomst toe 

blijven lobbyen bij SBB om dit pad te realiseren. 

De ALV ondersteunt het voorstel van Han en stelt vast dat het voorstellen van Han voldoende is 

behandeld. 

Het punt van de bevordering van bloeiende planten zal onder punt 11 SKNL behandeld worden.  

 

10. Stand van zaken Projecten 

In de ALV van 16 januari zijn de projecten zeer uitvoerig aan bod geweest. Alle uitgevoerde 

werkzaamheden zijn toen aan bod geweest, evenals de planning van de resterende werkzaamheden en 

de financiële stand van zaken. Nu wordt door Teus en Tjerk slechts de actuele stand van zaken 

toegelicht.  

Alles is volgens planning verlopen en ook binnen de begroting. Op de laan naar de mr. Posthumabank 

en de parkeerplaats na zijn de projecten zo goed als afgerond. Hier wordt zeer binnenkort de laatste 

hand aan gelegd. Uit een presentatie van de originele begroting, de betaalde facturen en de nog 

geraamde uitgaven blijkt dat de projecten netjes binnen de begroting afgerond zullen worden. 

Op 17 mei 2019 is de feestelijke afsluiting van de projecten.  

 

11. Stand van zaken SKNL 

- Het laatste weilandje (langs fietspad richting de Flint) dat gehuurd wordt door L. Luinge is nu 

ook omgevormd naar nieuwe natuur via de SKNL.  

- Er zijn 2 sloten met subsidie verondiept i.v.m. waterhuishouding 



Punt van Han m.b.t. het bevorderen van bloeiende planten: 

- Er ligt een subsidiepakket op de weilanden voor kruiden- en faunarijk grasland. Doel is 

minder pitrus en meer bloemen en kruiden. Zoals ook in het jaarverslag te lezen valt zijn wij 

aangesloten bij het project ‘heel Drenthe zoemt’ en zijn er in 2018 al bloemenzaden 

uitgestrooid en ook voor 2019 is er een ‘Drents bloemenmengsel’ beschikbaar. Met 

ondersteuning van de Bosgroep en ecoloog Nico Minnema zullen we ons verder inzetten om 

de graslanden bloemrijker te maken met meer biodiversiteit.  

De ALV ondersteunt het voorstel van Han en stelt vast dat het voorstellen van Han voldoende 

is behandeld. 

 

12. Rondvraag 

Er wordt gevraagd hoe de contacten met de Bosgroep verlopen. Deze verlopen goed.  

Het bestuur gaat nog aan de slag met het ‘hondenbeleid’ n.a.v. de incidenten. 

Met betrekking tot het inzaaien van bloemenzaadmengsel wordt opgemerkt dat niet alle bloemen 

‘zoemen’ en geschikt zijn voor bijen of vlinders. Het bestuur neemt dit als aandachtspunt mee.  

 

13. Sluiting. 

Rond 22:00 sluit de voorzitter de vergadering. 




