VERSLAG
VAN DE BESTUURSVERGADERING OP 15 NOVEMBER 2012 bij:
KAASBOERDERIJ VIERHUIZEN, ZOETERWOUDE

Aanwezig:

Afwezig:

De Groene Klaver:
Wijk en Wouden:
Geestgrond:
Santvoorde:
VANAde:

Theo van Leeuwen (vz tot 20:30 uur),
Edwin Veldhuizen, Menno Wesselingh (pm),
Jan Hoogeveen (vz vanaf 20:30 uur), Jos Beugelsdijk (secr.)
Aad Zonneveld, Berry Janmaat
Ruud van Schie,
Paul van der Geest,

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent om 20:15 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Als agendapunt wordt toegevoegd:
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Cursus Ambassadeur van het Landschap. Volgens Theo het gaat om recreatie ondernemers en aan Theo is
gevraagd om een BL gids excursie te organiseren.
3. Projecten
COP. De afsluitende bijeenkomst is bezocht door Ruud en Jos en succesvol verlopen. Er wordt nu een organisatieschema opgezet waarbij de vraag is:
- doen we dat per gemeente, regio, ANV of provincie;
- hoe organiseren we onze eigen controle?
- hoe krijgen we het vertrouwen van onze leden.
wat er moet komen is een hele goede organisatie. Belangrijk is dat je straks moet gaan controleren en handhaven en de financiën goed in beeld te krijgen. Een oudit is of alles goed is geregeld en of de organisatie
goed is geregeld. Kenbegrippen zijn ‘vergroening – verduurzaming’. Het gaat nu om de GLB gelden en de
verdeling daarvan. De gebiedscoöperatie gaat projecten binnen halen. Conclusie. We gaan ons presenteren
als een organisatie die een pilot kan zijn.
BLG. Jan heeft van Menno en Aad 28 adressen gekregen. Jan heeft al die bedrijven gebeld. Ook campingsn
en hotels zijn benaderd. Opzet is dat die bedrijven via hun personeelsvereniging hun personeel een uitje
bieden om het gebied, begeleidt door een gids, te leren kennen. Nienke heeft daarin een schema gemaakt,
de website is aangepast. Nienke is klaar en gaat weer wat anders doen. De folders zijn weg, maar is er straks
een aanspreekpunt. Verschillende bladen zijn geïnteresseerd. Ze lopen tegen de basisprijs aan waar ook nog
koffie / thee prijs bij moet.ANWB wil hier ook aandacht aanbesteden maar verlangt dan een ledenkorting. De
eerste verdienste van de GK moeten dienen om weer te investeren in een verdere organisatie aanpak. Berry
pleit voor er een meer professionele organisatie.
EL&I. De individuele projecten worden bij punt 4.1 behandeld.
Overige. Edwin en Jan H. zijn aanwezig geweest bij een provinciale bijeenkomst over vraag - aanbod analyse Wijk en Wouden. Het was een informatieve pilot van de prov. Zuid Holland.

4. Bestuurlijke zaken
Overleg VB-GK. Theo ligt de twee projecten van HR - en DRZW toe. De projecten zijn ruim omgeschreven,
wat makkkelijk werkt. Het gebiedsplan Leidse regio, ondernemende regio zullen we hier ook onderschuiven.
Er komt een rondje langs de gemeenten en om het plan LOR er in te schuiven en om ons te prestenteren.
Berry onderstreept nog eens zijn onduidelijkheid en ongerustheid over het feit dat VB het plan LOR heeft
ingediend en niet de GK zelf. Theo ligt toe dat er meer enthousiaste partijen moeten zijn, dat het een transparant proces moet blijven en dat VB daar ook aan werkt en vanuit haar positie dit gemakkelijker bij de provincie
kan verduidelijken.
Andere bespreekpunten waren:
- Hans had verwacht dat bij de provincie het HSL gebouw en de functie daarvan besproken zou worden.
Dat is niet gebeurd;

compostering op de boerderij kan verder worden uitgewerkt. composteringsbedrijven blijven dit volgen.
Zonnepanelen. Hier steken we op dit moment nog geen energie in. Er zijn teveel acties die al lopen;
kwaliteitsimpuls is een oude actie, waar wellicht nieuw leven in geblazen kan worden;
het bijen project in combinatie met een botanische deel op de boerderij willen we gaan onderzoeken. De
informatie van de provincie was alleen informatief. Er is daarvoor nog geen financiële dekking beken.
Voorlopig kan het initiatief onder het project Bloeiend Erf worden geschoven. Het is een maatschappelijke
relevantie project waar de imker kan blijven bestaan. We gaan dit verder onderzoeken;
- de vraag en aanbod analyse voor recreatie van de provincie was een startbijeenkomst die door een projectbureau is ingezet. Er is wat voorwerk gedaan met behulp van kleuren. Het projectbureau is met de
leefstijl van de recreant. opgestart worden. De leefstijlen worden vertaald en wij moeten input leveren.
Berry is van mening dat dit past in de gebiedscoöperatie;
- 27 november is een bijeenkomst over provinciale gebiedsprofielen. Het is de vraag wat onze rol daarin is.
Financiën. Aan de orde komt:
- Begroting 2013. Deze is afhankelijk van de meerjarenbegroting 2018. De penningmeester wil een minimum reserve van € 10.000, - gaan hanteren. Daarbij is het realistische dat leden aantallen terug gaan lopen;
- Financieel overzicht 2012. deze moet nog goedgekeurd worden. De telling klopt niet maar dat komt omdat Geestgrond al een voorschot heeft betaald. De verwachting is dat de contributie gelden lager zullen
gaan worden.
Ledenvergadering. Besloten wordt dat:
- De bijeenkomst wordt gehouden binnen het gebied van ANV Santvoorde.
- Er een zaaltje wordt gehuurd bij camping Maaldrift;
- We de gebiedscoöperatie van het bureau Predium toe laten lichten door Frans van Berendonck
-

5. Beleidszaken
Samen voor Groen. de presentatie van Hans Hoek voor het project LOR is bij de bestuurders niet goed gevallen. we zullen daar energie op moeten gaan zetten omdat weer recht te zetten;
Boterhuispolder. Ruud geeft aan dat er heel hard gewerkt wordt in de Botherhuisopolder. GK is er niet bij
betrokken. Ook in het gebeid Teylingen is men hard bezig om grond te verzetten. Ruud weet niet hoe de
stand van zaken is rondom het proces. Het inrichtingsplan is niet meet actueel.
DHW. Aad geeft aan dat er een gebieds regisseur is aangesteld. De man heeft de opdracht gekregen van de
provincie en de drie gemeenten. De stad Den Haag heeft kritieke uitgeoefend op het plan. Er zijn veel verenigingen die er belang bij hebben. Er komt een informatie bijeenkomst over het transferium Stompwijk.
6. Werkgroepen
Streekproducten. Edwin merkt op dat ze een lange tijd niet bij elkaar zijn geweest. De website’ Lekker weg
rond Leiden’ is niet helemaal goed . Hannie pakt het op en vroeg wat er moet veranderen. Er is drie keer eem
markt bezocht met een kraam van de GK wat een prima publiciteitsmiddel is. Berry pleit voor een streekmarkt
bezoek van minimaal 4 keer per jaar. Dat moet wel professionele worden opgepakt. De commissie zal met
een voorstel komen.
Recreatie. er is niets gebeurd.
SNL. De geen input.
7. Verslagen
Het bedrag komt niet van de provincie maar van de Stichting Land van Wijk en Wouden. BLG kent een negatief
saldo. Met deze aanpassing wordt het verslag goedgekeurd.
8. Rondvraag
Streekshoppen loopt dit jaar af. Er is geen commerciële utvoerder, wat wel nodig is en verder wordt uitgewerkt.
9. Sluiting
De vicevoorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur en bedankt een ieder voor zijn inbreng. De volgende vergadering is op 17 januari 2013.

