VERSLAG

VAN DE BESTUURSVERGADERING 5 APRIL

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;
Paul van de Geest;
Theo van Leeuwen (vz).
geen

Afwezig m.k.g.:

Freek van Vliet, Ruud van Schie,

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20:15 uur en heet eenieder van harte welkom.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
2.1 BLG. De kick off bijeenkomst op 27 april wordt bezocht door Theo, Paul, Menno, Jos.
2.2 Visie op provinciaal natuurbeleid, 24 april. Ieder die interesse heeft gaat daar naar toe. De link
wordt nog een keer doorgestuurd.
2.3 Freek van Vliet neemt op 12 april afscheid als voorzitter. Er komt een nieuwe voorzitter. Op de
avond zelf wordt er een inleiding gegeven over het project ‘Duin, Horst en Weide’.

3.

Projecten
3.1 COP. Op 17 april is er een nieuwe bijeenkomst. Theo geeft aan dat een aantal deelnemers niet
tevreden zijn. De GLB komt daarin te weinig aan de orde. Er zijn vier pilot gebieden. Er moeten sterke gebiedspartijen komen om daar invulling aan te geven. LTO is daar nog niet bij betrokken. De COP dreigt een praatsessie te worden zonder dat er daden worden gesteld. De
pilots liepen al voordat de COP actief werd. 8 september is de Groene Klaver de organisator.
Dat is op een zaterdag. Theo vraagt na of de datum klopt.
3.2 Boerenlandgidsen. De 27e is de startbijeenkomst. Ook de wandelpaden in de D&B horen in dit
project. Stichting Land van Wijk en Wouden doet de organisatie. maar wie doet de acquisitie?
In de D&B streek is publiciteit georganiseerd. De vraag is of we als Groene Klaver daar actief
in moeten worden voor wat betreft de acquisitie. De communicatie moet beter worden geregeld
via de vaste kanalen. Bij Hans en de Stichting Land van Wijk en Wouden zullen we dit moeten
bespreken. Jan neemt daarvoor contact op met Hans. Vooral voor 2013.
3.3 Boerenlandpaden. Edwin geeft aan dat de contracten getekend zijn. Het geld moet nog binnen
komen maar is wel toegezegd. Het nieuwe gedeelte bij Arie Roest is ook geregeld.
3.4 Wandelnetwerk D&B. Wim en Jan hebben dit bestuurlijk afgerond. Landschapsbeheer moet nu
een overeenkomst sluiten met de eigenaren. De trekker is de gemeente Lisse. Jan heeft z’n
zorgen over de voortgang. Het moet lopen via HH Rijnland. ProRail heeft wel toegezegd maar
geven nu aan dat we bij de NS moeten zijn. Het deel bij de overheden is nu niet geregeld.
Geestgrond heeft het gedelegeerd aan de gemeente Lisse. Groene Klaver heeft geen rol in dit
project.
3.5 EL&I projecten.
Nieuwe media. Ruud is er niet dus geen informatie
Blauwe Diensten. Daar is geen nieuwe ontwikkeling in te melden.
SNL. Loopt goed.
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3.6

Overige projecten. Geen

4.

Bestuurlijke zaken
4.1 Evaluatie functioneren Groene Klaver. Er is een notitie opgesteld om nog een keer goed naar
de vacatievergoedingen van de Groene Klaver. In de notitie zit een technische discussie een
bestuurlijke. Zijn we een projectorganisatie of zijn we meer? Als we meer willen zijn dan een
projectorganisatie, heeft dat gevolgen voor de financiële structuur. Wat willen we zijn over drie
jaar en willen we dat in een evaluatie bijeenkomst met elkaar bediscussiëren? Het verschil van
inzicht tussen de bestuursleden blijft boven de markt hangen. We maken kosten en die zullen
gedekt moeten worden. wat is de probleemstelling? die moeten we helder hebben. De vraag is
of we ook een diensten organisatie zijn? Het gaat om communicatie trajecten, financiële trajecten. Er is een gesprek geweest met Pieter Hellinga en aan hem wordt gedacht om ons hierin te
begeleiden. Voor Geestgrond was de aanleiding om niet meer projecten te gaan draaien maar
dit gebundeld door de Groene Klaver te laten uitvoeren. Voorstel is om met Pieter te informeren in een drie sporen beleid. 3 personen uit een ANV. Maar Pieter is doorslaggevend. Theo
organiseert een overleg en legt contact met Pieter. Evaluatie in de buurt van eind mei. Voorstel
is in week 22.
4.2 Groene Klaver ALV. Dit organiseren we in op 28 juni.
4.3 Financiën.
- BLG. Er zijn te weinig uren gedeclareerd. De acquisitietijd kunnen we ook nog declareren.
Dat kan niet meer voor de twee verenigingen die al aan hun maximum zitten van de uren.
- Begroting. Er zijn nu twee verenigingen die niet willen of kunnen betalen. VANAde en
Geestgrond hebben nu geen liquide middelen en zullen dit moeten bespreken. Santvoorde
kan de begroting goedkeuren maar doet dat alleen als elke vereniging akkoord gaat.
4.4 Bestuursaansprakelijkheid. Premie is € 150,- per jaar en per vereniging. Groene Klaver sluit
deze verzekering collectief af. Het is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De vrijwillige
verzekering die bij de gemeente loopt is niet toereikend genoeg.
4.5 Communicatie. Nieuws op de onderliggende website kan in hoofdlijnen. We beginnen met de
projecten.

5.

Beleidszaken
5.1 Samen voor Groen. Is geen informatie van. andere gemeenten willen ook Voorschoten erbij
betrekken,
5.2 Duin-, Horst en Weide. Er worden geen poorten aangelegd in het boerenland. Dat verstoort het
platteland. Santvoorde heeft zich hier sterk voor gemaakt. Het project van ‘glas naar gras’ is
nog geen informatie over. Freek van Vliet is daarvan de contactpersoon en doet dat namens
Santvoorde. Voorlopig is Freek en Santvoorde de eerst verantwoordelijke. Aad informeert naar
de voortgang.
5.3 Overige beleidszaken. Geen

6.

Werkgroepen
6.1 Streekproducten.
1
Visie is bijgesloten. Complimenten hiervoor. Marijke heeft hier heel veel tijd
in ingestoken maar wil de werkgroep niet meer alleen trekken. Er is wat onduidelijkheid over
de communicatie wie nu wat gaat doen.
De streekmarkt op de Douzastraat is geregeld. Het idee is geopperd om een kraam neer te zetten. De stichting Land van Wijk en Wouden is trekker van de streekmarkt. De lopende pro-
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6.2

6.3

jecten moeten op elkaar worde afgestemd om de EL&I en Holland- Rijnland subsidie te borgen. Godelieve Mars van Holland Rijnland vraagt naar de voortgang.
2
Recreatie.
Er is contact geweest met Jack. Die vaart met twee authentieke boten en wil een
arrangement maken met het wandelpaden project. Hij wil de arrangementen ook zelf uitzetten.
18 april geeft Jan en Nathalie een presentatie voor de 50+ club . De werkgroep recreatie komt
in de eerste week van mei bij elkaar.
SNL. Geen informatie.

7.

Verslag 09-02-2012
redact. Wordt zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd.
actie
Zijn afgehandeld
n.a.v.
Geen

8.

Rondvraag
Jan. Er is een boerenmarkt op 14 april waar iedereen welkom is. Jan heeft een presentatie gehouden
over bollenvogels. Dat was in Noord-Holland. Ook iets voor deze omgeving?
Paul. Ook Kaag en Braassem wil een aantal wandelpaden aanleggen. Het zijn twee rondjes om de
kernen. Ook een sloepentocht route is in voorbereiding.
Menno. Voorstel is om de film afronding financieel via Wijk en Wouden te laten lopen.
Edwin. De tureluur is gesignaleerd op de boerderij van de familie Kaptein. Uitnodiging BLG is prima.
Maar de deelnemers zijn niet voldoende geïnformeerd. Dat wordt als kennisgeving aangenomen. Die
kritiek is al eerder gegeven.
Aad. Op 27 december was er een verlichte polderrouten die heel succesvol was.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit om 23:20 uur de vergadering en bedankt eenieder voor zijn inbreng. Volgende
vergadering is op dinsdag 28 augustus

Afspraken- en actiepuntenlijst

nr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verslagdata Actie
05-04-2012
05-04-2012
05-04-2012
05-04-2012
05-04-2012
05-04-2012
05-04-2012
05-04-2012

BLG kick off 27 april
COP bijeenkomst 8 september navragen
BLG acquisitie. Navragen bij Hans
ALV Groene Klaver 28 juni
Verzekering bestuursaansprakelijkheid regelen
Hoofdlijnen projecten op website zetten
Voortgang project Duin-, Horst en Weide.
Organisatie werkgroep streekproducten regelen

Vereniging De Groene Klaver. Is een samenwerking tussen de ANV’s Wijk en Wouden, Santvoorde,
VANAde, Geestgrond. Secretariaat: De Vlashoven 43, 2211 WL Noordwijkerhout. Tel. 0252-340400;
GSM 0651-514036 E. jos@ascbeugelsdijk.nl;

Door wie?
Bestuur
Theo
Jan H.
Jos
Menno
Jos
Aad
Edwin
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