VERSLAG

VAN DE BESTUURSVERGADERING 9 FEBRUARI 2012 IN:
DE HOOIBERG, GEERWEG 5, ZOETERWOUDE

Aanwezig van de vereniging:
Wijk en Wouden:
Geestgrond:
Santvoorde:
VanAde:
De Groene Klaver:
Gast:

Edwin Veldhuizen, Menno Wesselingh;
Jan Hoogeveen, Jos Beugelsdijk (verslag);
Aad Zonneveld, Freek van Vliet;
Ruud van Schie, Paul van de Geest;
Theo van Leeuwen (vz).
geen

Afwezig m.k.g.:

geen

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20:25 uur de vergadering en heet eenieder van harte welkom.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
2.1 Geen bijzonderheden uit de vergadering
2.2 Workshop landelijke ANV’s. Jan Hoogeveen gaat op 15 februari daar naar toe en vraagt of er
vanuit de Groene Klaver nog meer bestuursleden daar naar toe gaan?

3.

Projecten
3.1 Boerenlandgidsen. Jan is aanspreekpunt. Hij geeft aan dat hij niet weet hoe de stand van zaken
is. Dit komt mede doordat Hans steeds met Theo communiceert. Theo en Jan zullen Hans hierop aanspreken.
3.2 Boerenhuispolder. Ruud heeft mailwisseling gehad met Menno en Jose. Dit project is afgerond
en kan van de agenda worden gehaald. In het vervolg van het project moeten de wandelpaden
nog uitgewerkt worden. Krissy van de Pijl, ambtenaar bij Teylingen, heeft de vraag neergelegd
of de wandelpaden afgekocht kunnen worden. Na een lange discussie wordt besloten dat
3.3 Boerenlandpaden. Edwin is daarvoor aanspreekpunt. Dit project wordt geheel geparkeerd bij
de ANV Wijk en Wouden en zal niet meer onder de verantwoordelijkheid van de Groene Klaver vallen en wordt afgevoerd.
3.4 Wandelnetwerk D&B. er wordt gewerkt aan een update. In de komende ledenvergadering zal
het concept aan de leden worden voorgelegd.
3.5 Ekozone. Er is niet gereageerd vanuit de provincie. Daar wachten we op. Financiering is wel
noodzakelijk om de voortgang te houden.
3.6 EL&I.
Streekproducten. Edwin is daarvoor aanspreekpunt. De werkgroep worstelt met de verschillende initiatieven en wat van hun verwacht wordt.
Nieuwe media. Ruud is aanspreekpunt en heeft nog geen informatie gekregen. Opzet is om
te zoeken naar de mogelijkheden. Ruud neemt contact op met Freek
Waterberging. Groene Klaver was daar aanwezig en heeft haar wensen geuit. Rijnland heeft
haar speerpunten duidelijk gemaakt. Het verslag daarvan wordt naar de stakeholders gestuurd.
SNL. Geen informatie
3.7 Zonnepanelen. Dit project zou uitgevoerd kunnen worden door de secretaris. In de aanloopfase
doet die een verkenning en stelt een plan van aanpak op. Dit voorbereidende traject moet dan
wel 14 februari binnen zijn om nog mee te kunnen dingen in de POP subsidie. De uitvoering
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3.8

zal worden uitbesteed.
Overige projecten. Geen

4.

Bestuurlijke zaken
4.1 Financiën.
De subsidiering rondom de film is afgerond. Er is een tekort ontstaan van € 1.903, -. Het is een
leermoment om dit project eens te bestuderen. De concept begroting en jaarrekening wordt
vastgesteld, waarna er een discussie komt over de begroting. Daarin is een vaste contributie
opgenomen per ANV die door Geestgrond niet wordt goedgekeurd.
4.2 Communicatie. De website is in concept af. De vergadering is van mening dat de button Groene Klaver niet voldoende duidelijk is. dit wordt aan de webmaster doorgegeven. Met die punt
mee wordt de website goedgekeurd.

5.

Beleidszaken
5.1 Samen voor Groen. In het bestuur is de vraag gesteld of er voldoende voortgang zit in de Groene Klaver.
5.2 Duin-, Horst en Weide. Wordt ter kennisname doorgenomen.
5.3 Overige beleidszaken. Geen

6.

werkgroepen
6.1 Streekproducten.
1
Aanspreekpunt is Edwin en bekijkt hoe in de werkgroep de aansluiting gevonden kan worden met andere initiatieven
6.2 Recreatie.
2
Binnenkort maakt Jan een afspraak om de werkgroep weer bij elkaar te halen.
6.3 Pr. Ruud is van mening dat deze werkgroep kan laten vervallen. De afvaardiging van Santvoorde wil nog wel een keer bij elkaar komen.
6.4 SNL. Er is een bijeenkomst geweest van de vogelwerkgroep. De vraag ligt voor of we niet wat
meer initiatief moeten tonen.

7.

Verslag 2-11-2011
redact. Geen opmerkingen
actie
Worden doorgenomen en van de lijst afgehaald
n.a.v.
Geen
Ledenverslag 7-12-2011
Theo’s kijk op de ledenvergadering komt negatief over. Dat moeten we ons zelf wel aantrekken. Ook
vanuit de vergadering is kritiek geuit. Aad geeft aan dat de jaarvergadering niet voldaan heeft aan het
verwachtingspatroon. De volgende keer moet beter voorbereid worden. het is ieders verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk bestuursleden nar de ledenvergadering te halen en met elkaar op toe te
zien dat dit ook een meerwaarde heeft.

1.

Rondvraag
Theo. Is de Groene Klaver een verlengstuk van de onderliggende ANV.’s? De vraag is of de agenda’s van de onderliggende besturen aansluiten bij de agenda’s van de Groene Klaver en andersom.
Edwin. Heeft nog een aantal setjes van kaarten en kunnen bij hem worden afgehaald.
Paul. In de droombijeenkomst van Samen voor Groen zijn we positief beoordeeld.
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Freek. Wat zijn de afspraken met de ambtenaren van de gemeente Leidschendam-Voorburg over de
sanering van het glas. Dit zal worden teruggehaald en doorgegeven.
Ruud. Is bij de interreg bijeenkomst geweest en vond die niet inspirerend.
2.

Sluiting
De voorzitter sluit om 23:15 uur de vergadering en bedankt eenieder voor zijn inbreng. Volgende
vergadering is op donderdag 5 april 2012.

Afspraken- en actiepuntenlijst

nr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslagdata Actie
9-02-2012
9-02-2012
9-02-2012
9-02-2012

BLG. Nog eens aan Hans doorgeven dat Jan aanspreekpunt is.
Plan van aanpak zonnepanelen schrijven
Werkgroep recreatie bijeen roepen
Werkgroep streekproducent onderzoekt aansluiting bij andere
initiatieven.
9-02-2012 Werkgroep PR wordt van de lijst gehaald
9-02-2012 Glassanering Leidschendam-Voorburg ophalen
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Door wie?
Theo / Jan
Jos
Jan H.
Edwin
Jos
Jos
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