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Aanwezig
Bestuur: Tjerk Vonck, Alex van der Kloet, Fetske Zwaga, Reina Rentema &
Jacqueline Hoogstraten.
Leden: Oeds Bijlsma, Eelko van der Velde, Ina Kamstra, Paula Thalen, Karel
LugtMeier, Allan Reeder, Rolf Weuring, Jan Hemminga, Han de Vink, Rennie
Tellinga, Geerhardt Dijkhuis, Siny Smit-Hofstede, Jan Smit, Peter Wolters, Laus
Paagman, Jan Smit, Teus Korevaar, Alle Veenstra & Peter Horlings.
1. Opening door de voorzitter, de heer Tjerk Vonck
Tjerk heet alle aanwezigen van harte welkom. We hebben een vrij korte agenda
zonder pauze. Iedereen wordt uitgenodigd om na afloop van de vergadering nog
even gezamenlijk een drankje te drinken en onderling te discussiëren over 100
jaar Natuurschoon.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken
3. Notulen
De Notulen van de ALV van 11 april 2019 worden met enkele voornamelijk
tekstuele wijzigingen vastgesteld. Zo wordt onder andere bij agendapunt 9
‘Bestuursverkiezing’ verbetert dat Teus geen 15 maar 20 jaar in bestuur gezeten
heeft.
4. Jaarverslag 2019
Enkele bijzonderheden uit het jaarverslag 2019 worden door de voorzitter
toegelicht. Er wordt onder andere informatie gegeven over de gesprekken met
de recreatievereniging ‘Ommelanden’ over het vernieuwen van het sanitair, het
plan om met Staatsbosbeheer te gaan overleggen over het gezamenlijke beleid
en de bebording in het bos en de werkzaamheden van de kunstenaars voor
Allemansgoed Terheijl. Verder wordt er een toelichting gegeven op het besluit
om de nieuwsbrief niet meer op papier te laten verschijnen en communicatie met
de leden en begunstigers zo veel mogelijk per e-mail en via de website te laten
verlopen.
Alle Veenstra maakt van de gelegenheid gebruik om enkele tekstuele en
inhoudelijke verbeteringen voor te stellen. Deze zullen in een nieuwe versie van
het jaarverslag verwerkt worden.
5. Herstel Hertenhok
Het in de begroting weergegeven voorstel om een aanzienlijke som geld te
reserveren voor het herstel van het Hertenhok wordt aan de leden toegelicht.

Het hok is ernstig beschadigd geraakt door verzakking van de betonnen vloer.
Over het gehele oppervlak ontstaan steeds meer scheuren en de voorgevel wordt
door het verschuiven van de vloer van de schuur afgetrokken.
Verschillende pogingen om dit proces te stoppen hebben niet geholpen. Jan van
den Berg en Karel Lugtmeier verzagen regelmatig de deur zodat die weer open
kan maar dit is geen houdbare oplossing. Het instorten van het hok dreigt.
Het Hertenhok heeft een belangrijke plaats in het onderhoud van het bos. Al ons
gereedschap ligt er opgeslagen en het is een goede werkplaats voor kleine
klussen. Op deze verzakking na is het hok nog in uitstekende staat. We vinden
het daarom de moeite waard om het hok te laten herstellen.
Het bestuur doet het voorstel om bij verschillende aannemers offerte te vragen
voor een goede oplossing, desnoods voor een geheel nieuw fundament, en daar
opdracht voor te verstrekken. Het voorstel voor het reserveren van €15.000 voor
de reparatie wordt door de ALV aangenomen.
Mededeling
Voorafgaande aan de behandeling van het financieel jaarverslag doet de
voorzitter de mededeling dat Jacqueline afgelopen februari tot de conclusie
gekomen is dat er ondanks de mooie onderwerpen en de goede dingen die de
vereniging doet geen goede ‘match’ is tussen haar en de vereniging. Ze besloot
daarom om haar bestuursfunctie neer te leggen.
Jacqueline heeft als penningmeester het resultaat over 2019 uitgewerkt en aan
de kascommissie ter controle voorgelegd. De 'boeken en bescheiden' zijn daarbij
in orde bevonden en er zijn geen onregelmatigheden in de boekhouding
aangetroffen.
Namens de overige bestuursleden benadrukt Tjerk het belang van Jacqueline’s
aanwezigheid in deze vergadering. Het behandelen van het financieel jaarverslag
2019 en de "decharge van het bestuur" is wat het bestuur betreft een belangrijk
sluitstuk van haar werkzaamheden voor onze vereniging.
Fetske zal de taken van de penningmeester waarnemen tot er een nieuwe
penningmeester is. Tjerk geeft aan dat Fetske ook het resultaat over 2019 en de
begroting voor 2020 zal presenteren en toelichten.
6. Financieel jaarverslag 2019
Fetske geeft een toelichting op de balans en het resultaat van 2019 en de
begroting voor 2020. Er zijn geen bijzonderheden.
De financiën van de projecten worden door Tjerk, als voormalig projectsecretaris,
kort toegelicht. Uit een vergelijk van de originele begroting uit 2017 en de
uiteindelijke kosten tot en met 2019 blijkt dat de projecten ruim binnen budget
uitgevoerd zijn. Geheel in lijn met de eerdere prognoses en aan de leden
verstrekte informatie. Alle werkzaamheden hebben de vereniging uiteindelijk
ongeveer € 174.000 gekost.
Fetske informeert de ALV over het inrichten van het 4-ogen principe op alle
financiële transacties. In het bestuur is de afspraak gemaakt om overal waar
mogelijk naast de penningmeester in principe ook de voorzitter en de secretaris

in te schrijven bij de banken en de zaken zo in te richten dat er altijd een extra
paar ogen nodig is voor het uitvoeren van financiële transacties. (Zo lang Tjerk
als voorzitter en Fetske als penningmeester samen in het bestuur zitten zal Tjerk
geen gebruik maken van deze machtiging.)
Tevens verteld Fetske dat er elk jaar weer een aantal leden en donateurs zijn die
vergeten te betalen voor hun lidmaatschap. Dit jaar doen we nog een uiterste
inspanning om alle gelden binnen te krijgen, maar het houdt een keer op!
Uiteindelijk willen we overgaan tot schorsing als iemand na herhaaldelijk
herinneren niet betaald. Volgend jaar komt het bestuur met een beleidsvoorstel.
7. Verslag van de kascommissie 2019
In de kascommissie 2019 zitten Rennie Tellinga en Peter Horlings. Namens de
kascommissie geeft Peter aan dat er geen bijzonderheden zijn aangetroffen. De
ALV verleend op voorstel van de kascommissie het bestuur decharge.
Bedankje
Op dit punt in de vergadering neemt de voorzitter het woord om Jacqueline te
bedanken voor haar inzet als penningmeester in het afgelopen jaar. Dit bedankje
wordt kracht bijgezet door een prachtig boeket bloemen.
8. Benoeming kascommissie 2020
Op voorstel van het bestuur worden Peter Horlings en Albert Vleems benoemd in
de kascommissie 2020. Eelko van der Velde heeft zich aangemeld als nieuw
(reserve)lid van de kascommissie.
9. Vaststellen begroting 2020
Enkele opmerkingen/aanvullingen bij de begroting:
-

-

Er is een offerte opgevraagd voor het bankje dat Teus Korevaar zal
‘ontvangen’ als afscheidscadeau. Het wordt een zeer degelijke metalen
bank.
We maken nog steeds gebruik van dhr. Minnema voor ecologisch advies
voor het beheer van de weilanden.
Er worden enkele eikjes vervangen die na de storm zijn gesneuveld of niet
goed zijn aangeslagen op de Toutenburgsingel.

De begroting voor 2020 wordt conform voorstel vastgesteld.
9. Samenstelling bestuur
Het voorstel voor het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•

Tjerk Vonck
Alex van der Kloet
-vacatureFetske Zwaga
Reina Rentema
-vacature-

(voorzitter)
(secretaris)
(penningmeester)
(algemeen bestuurslid, penningmeester ai)
(algemeen bestuurslid)
(algemeen bestuurslid)

Aftredend en niet herkiesbaar is Jacqueline Hoogstraten.

Afgelopen jaar heeft Mischa de Gier meegelopen in het bestuur als aspirant lid.
Mischa heeft aangegeven dat dat heel leuk en leerzaam was, meer helaas is het
bestuurswerk ‘agenda technisch’ te uitdagend.
Tjerk wijst de ALV erop dat we dus minimaal twee vacatures hebben. Voor een
penningmeester en voor een algemeen bestuurslid. We hopen dat twee leden
zich aanmelden voor het bestuur. Fetske zal de taken van de penningmeester
waarnemen tot er een nieuwe penningmeester is ingewerkt.
Met applaus wordt de samenstelling van het bestuur conform voorstel door de
ALV bekrachtigd.
11. Natuurschoon 100 jaar
Als laatste punt van de vergadering wordt een tipje van de sluier opgelicht ten
aanzien van het plan voor de viering van het honderd jarig bestaan van de
vereniging op 24 december 2021. Het voorstel is om het eeuwfeest te vieren
vanaf zomer 2021 tot voorjaar 2022 door het organiseren van excursies,
lezingen, de onthulling van het flinterpad, workshops, muziek en dergelijke.
Alle leden van de vereniging worden gevraagd om een bijdrage te leveren aan
‘Honderd jaar Natuurschoon! Om te beginnen met ideeën voor de invulling van
het feestjaar.
Zo mogelijk willen we in het jubileumjaar ook de vereniging en Natuurschoon
weer eens extra onder de aandacht van het publiek brengen en zo mogelijk
nieuwe leden werven.
Karel doet de suggestie om muziek te maken in het bos. Misschien een klein
festival, koren, dichters… Jan Smit vraagt aandacht voor de Veldnamenkaart. Als
er de mogelijkheid is om in het kader van het jubileum nog eens een goede
versie te publiceren dan zou dat mooi zijn.
12. Rondvraag
Teus doet het voorstel om het (her)publiceren van de Veldnamenkaart eventueel
te koppelen aan een activiteit van de kunstenaars van Allemansgoed Terheijl.
Jan Hemminga vraagt n.a.v. het gebruik van de term ‘Posthumalaan’ in het
jaarverslag of dat een officiële naam is? Tjerk beantwoord dat dit niet het geval
is. Dit is wel een naam die alle vrijwilligers herkennen als er werk wordt gedaan
op de oprijlaan naar de camping.
Rolf Weuring vraag om uitleg van een ‘vals zaaibed’. Het gaat om de plek voor
het nieuwe bloemenmengsel. Tjerk legt uit dat als er veel onkruidzaden in de
bodem zitten je deze kan terugdringen met de ‘valse zaaibed methode’. Hierbij
maak je een zaaibed geheel zaaiklaar, maar wacht je nog enige tijd met zaaien.
Je laat de onkruiden een paar keer kiemen en schoffelt deze om de 2-3 weken
ondiep af op een zonnige, droge dag. Daarmee brengt je de onkruidzaden in de
toplaag van het zaaibed sterk terug. Na de laatste schoffelronde kan je het
bloemenmengsel zaaien.

13. Sluiting.
Rond 21:00 uur sluit de voorzitter de vergadering. De leden wordt uitgenodigd
om nog even te blijven en om op kosten van de vereniging een drankje te
drinken en onderling nog wat te praten, bijvoorbeeld over 100 jaar
Natuurschoon.

