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Notulen van de algemene ledenvergadering op woensdag 18 mei 2022  

in dorpshuis ‘de Til’, te Leek, aanvang 20.00 uur. 

 

Aanwezig: Henk Kouwenberg, Alle Veenstra, Frans Mastenbroek, Rolf Weuring, 

Siny Smit, Jan Smit, Catharinus Oosterhout, Jan Hemminga, Geert Vorenholt, 

Monique Torensma, Fetske Zwaga, Tjerk Vonck, David Brouwer, Reina Rentema, 

Peter Horlings, Alex van der Kloet.  

 

1. Opening door de voorzitter 

Tjerk Vonck opent om iets na 20.00 uur de vergadering en heet iedereen 

welkom.  

 

2. Mededelingen & ingekomen stukken. 

Teus Korevaar heeft een mailtje gestuurd met de mededeling dat hij er 

vanavond niet bij kon zijn. Hij meldt dat hij afgelopen weekend samen 

met kinderen en kleinkinderen het ‘Bankje van Teus’ heeft bezocht. Ter 

illustratie heeft hij een foto van dit feit meegestuurd. Deze wordt door 

Tjerk in de vergadering getoond. 

Er is een ingekomen stuk van Henk Kouwenberg m.b.t. de 

toegankelijkheid van Natuurschoon. Er wordt afgesproken om dit 

onderwerp als extra agendapunt op te nemen. 

 

3. Notulen ALV’s 27 maart en 3 november 2021 

De notulen van de ALV’s van 27 oktober en 3 november 2021 worden 

zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

4. Toelichting op het jaarverslag 2021. 

Tjerk noemt een aantal bijzonderheden uit het secretarieel jaarverslag. 

Zo was de Labyrint Challenge in juni een groot succes. Uit de deelnemers 

is het initiatief ontstaan om het Labyrint structureler te onderhouden. Ook 

dit jaar is het onderhoud alweer opgepakt. Zo heeft Frans Mastenbroek 

inmiddels al twee keer het labyrint gebrand en Jan Smit heeft al een keer 

gemaaid. Ook Luca Groenewold heeft al een keer gemaaid. 

Verder is het werk in het verborgen laantje (ter hoogte van de Flint) 

eindelijk afgerond. Dit was nog het laatste staartje van klussen uit de 

projecten. 

 

De camping heeft een officiële aanvraag bij de gemeente gedaan voor het 

plaatsen van een sanitair unit. 



 

 

Verder is het bestuur aan het nadenken over hoe we om moeten gaan met 

het essenbosje. Zo zijn er diverse mogelijkheden. Zoals een deel vrij 

maken (en eventueel herplanten) of gewoon zo laten als het is. 

Jan Hemminga vraagt: Hiervoor hebben we de Bosgroep toch. 

Tjerk: Er ligt al heel veel informatie. Het heeft niet zoveel zin om nu nog 

opnieuw om advies te vragen. We zijn wel op zoek naar een bosecoloog, 

die ons net zoals onze ecoloog voor de weilanden kan voorzien van 

praktische adviezen. 

De geplande aankoop en ruil van land kent nog wat administratieve 

beslommeringen, waardoor deze nog niet officieel heeft kunnen 

plaatsvinden. 

 

5. Financieel jaarverslag 2021. Toelichting door de penningmeester 

(a.i.)  

Fetske licht kort het resultaat over 2021 toe. De post subsidie RVO is nog 

een afrekening geweest vanuit de projecten. Hiervoor is toen subsidie 

aangevraagd. Deze is nu ontvangen en we hebben de kosten voor de inzet 

van de Bosgroep hiervan betaald. 

 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 2021. 

De leden van de kascontrolecommissie, bestaande uit Albert Vleems en 

Eelko van der Velde, zijn beide niet aanwezig. Ze kunnen dus geen 

mondelinge toelichting geven. Ze hebben beiden een ‘kasverklaring 

boekhouding’ ondertekent. Hierin verklaren ze dat de kasstukken een 

getrouw beeld geven van de werkelijkheid. Ook hebben ze geen 

onregelmatigheden in de boekhouding aangetroffen.  

Het bestuur vraagt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen 

voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering bevestigt dit. 

 

7. Benoeming kascommissie 2022. 

Benoeming kascommissie 2022: Eelko van der Velde en Klaas Martini. 

Benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie: Siny Smit. 

 

8. Begroting 2022. 

Fetske licht de begroting toe. We hebben budget gereserveerd voor de 

festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van de Vereniging. 

Geert Vorenholt vraagt wat de post “stiltegebied” betekent. Fetske legt uit 

dat dit het bedrag is wat de wildbeheereenheid (WBE Noordenveld) aan 

ons betaald om ons gebied te mogen opvoeren als onderdeel van hun 

werkgebied. Ze mogen hier alleen niet jagen. We kunnen ze bijvoorbeeld 

wel vragen om een gewond dier af te schieten. 

 

 



 

De Vereniging Natuurschoon is door de belastingdienst aangemerkt als een 

"Algemeen Nut Beogende Instelling" 

8a. Ingezonden brief Henk Kouwenberg. 

 

Tjerk leest de tekst van de brief van Henk Kouwenberg voor. Henk stelt in 

de brief dat op dit moment de parkeerplaats en de oprit naar de camping 

voor mensen in scootmobiel, met rollator of rolstoel beslist ontoegankelijk 

is te noemen. Hij vraagt of de parkeerplaats en de oprit aangepakt zouden 

kunnen worden. Op de parkeerplaats zou ook een aparte plek gecreëerd 

moeten worden voor automobilisten met een beperking. 

Vanaf die P moeten ze dan met hun rollator of rolstoel gemakkelijk het bos 

in kunnen komen. Toegankelijk Noordenveld wil graag adviseren en 

bemiddelen voor een financiële bijdrage van B&W.  

Henk is aanwezig en geeft zelf ook nog een korte toelichting. 

 

Tjerk resumeert kort het verzoek. Er wordt duidelijk gevraagd om een 

oplossing en er gloort een financiële bijdrage. Echter met het toezeggen 

van alleen een financiële bijdrage ben je er niet. Er zou een gedegen 

voorstel moeten komen waarin de vereniging (en het bestuur) ontzorgd 

wordt. Op dit moment heeft het bestuur geen tijd en energie om dit zelf op 

te pakken. Tjerk refereert aan het werk van de kunstenaar in ons bos. Wij 

hebben de ruimte gegeven en zij hebben het complete plan zelf uitgevoerd 

en zelfs nagedacht over het beheer en onderhoud voor de lange termijn.  

Als er een gedegen voorstel voor Henk’s verzoek komt, wil de vereniging 

daar zeker ruimte aan geven zodat het gerealiseerd kan worden. Henk is 

blij met deze reactie en zal dit doorgeven aan toegankelijk Noordenveld. 

 

9. Bestuursverkiezing. 

 

Het bestuur stelt David Brouwer voor als nieuw algemeen bestuurslid. 

Reina Rentema heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld voor een nieuwe 

termijn en treedt af. 

 

Er zijn op dit moment twee vacatures, waardoor we als bestuur minder 

slagvaardig zijn. De bestuursleden beperken zich tot de lopende zaken en 

de hoogst noodzakelijk werkzaamheden, maar het ontwikkelen van beleid 

en het maken van nieuwe plannen zit in de knel! Dit weegt ons zwaar! Ook 

maakt dit het bestuurswerk minder leuk. Tjerk vraagt de aanwezigen om 

mee te denken over mogelijke nieuwe bestuursleden, omdat dit een 

verantwoordelijkheid is van de hele vereniging en niet alleen van het 

bestuur. 

 

 

  



 

 

Op voorstel van de voorzitter gaat de vergadering akkoord met benoeming 

van het voorgestelde bestuur. Het bestuur 2021/22 ziet er als volgt uit: 

• Tjerk Vonck  (voorzitter) 

• Alex van der Kloet (secretaris) 

• Fetske Zwaga (penningmeester) 

• David Brouwer (algemeen bestuurslid) 

• - vacature -  (algemeen bestuurslid) 

• -vacature-   (algemeen bestuurslid) 

 

Tjerk neemt het woord om nog even afscheid te nemen van Reina.  

Reina krijgt als dank een grote mand met bloeiende planten.  

Rolf Weuring vraagt of er een nieuw aanspreekpunt voor de 

zwerfvuilruimer komt. Daar zal het bestuur zo snel mogelijk invulling aan 

geven. Voor de meeste calamiteiten staat er op de calamiteitenlijst 

aangegeven hoe er gehandeld kan worden. 

 

10. Korte vooruitblik op 2022 

In verband met de steeds groter groep vrijwilligers, wil het bestuur de 

randvoorwaarden voor het vrijwilligerswerk wat duidelijker vastleggen. 

Een van de stappen hierin is het opstellen van een zogenaamde 

vrijwilligersovereenkomst. Niet alleen voor de gewone vrijwilligers maar 

ook voor diegene de werken met gemotoriseerd gereedschap. We willen 

ook inzetten op meer certificering voor het werken in het bos. Op dit 

moment zijn al onze zagers gecertificeerd, maar dit moet ook 

onderhouden worden. 

 

Er wordt nog steeds gewerkt aan de plannen voor het flinterpad, een 

aantal digitale speurtochten en een speelaangelegenheid in het bos. 

In het kader van het 100-jarig bestaan van de Vereniging wordt er samen 

met het Buurtschap invulling gegeven o.a door het houden van een Fair op 

de Natuurschoonweide. Onder andere de kaasmakerij uit Veenhuizen die 

van de melk van Peter Oosterhof kaas maakt, zal aanwezig zijn. De 

camping verzorgt een rondleiding over de camping. 

 

11. Rondvraag. 

• Siny Smit vraagt waar de grens achter het hekwerk bij de parkeerplaats 

loopt richting de voormalige boswachterswoning. De grens loopt tot daar 

waar de bomen staan. 

• Monique Torensma meldt zich aan als ‘stagiair’ in het bestuur. 

• Geert vraagt of we meer water kunnen vasthouden in het bos. Tjerk geeft 

aan dat we nu al zoveel mogelijk water vast proberen te houden door 

sloten niet te vroeg uit te halen en sloten niet dieper te maken. Eén van 

problemen is de water onttrekkende werking van de waterlossing. 



 

De Vereniging Natuurschoon is door de belastingdienst aangemerkt als een 

"Algemeen Nut Beogende Instelling" 

• Geert Vorenholt constateert ook een enorme groei van de bramen. Reina 

merkt op dat we in het dwaalbosje samen met IVN en de Rotary bramen 

met wortel en al hebben verwijderd. Echter is dat niet een actie die je in 

het hele bos kunt doen. Het zijn de gevolgen van de stikstof depositie in 

de natuur. 

• Geert zag ook twee personen bezig bij de camping iets uitgraven. Dit zijn 

Wim en Yvonne. Zij gaan al tijden de Japanse duizendknoop te lijf. 

• Catharinus Oosterhout vraagt hoe het zit met de stapeltjes hout en dus de 

verkoop van hout uit het bos. Tjerk geeft aan dat de ‘betaling in natura’ 

aan de zagers gestopt is en dat we gaan nadenken over hoe we hiermee 

(met de verkoop van hout) om willen gaan. 

• Alle Veenstra meldt dat er een artikel in het dagblad van het Noorden 

heeft gestaan over plekken voor het uitlaten van honden. Hierin wordt 

Natuurschoon genoemd. Geert geeft aan dat het nu wel rustiger is dan in 

coronatijd. Hij zou graag zien dat tijdens het broedseizoen honden 

aangelijnd zouden moeten worden. Tjerk refereert aan het feit dat we de 

regels samen met SBB (Staatsbosbeheer) hebben opgesteld en dat we 

eerst in overleg willen met hen over mogelijke aanpassingen.  

 

12.  Sluiting. – om 22:00 

Om 22:00 uur wordt de vergadering afgesloten.  

 

 


