Notulen ALV Bos en Kuil 2012
Donderdag 8 maart 2012
Locatie: Dorpshuis De Wieken, Molenhoek

Tijd: 19:30

Aanwezige bestuursleden:
Jan Paul Bevoort (voorzitter), Madeleine van Mansfeld, Ben Crul, Tijn Kwaaitaal
(penningmeester), Freek Hagemeijer, Ivo Sindram en Robert Beurze (notulist).
Aanwezige leden: 19 leden.

1. Opening
Voorzitter Jan Paul heet alle aanwezige leden van harte welkom bij de ALV van de vereniging
Bos en Kuil.

2. Verslag vorige vergadering
Goedgekeurd.
Vraag: Wat is de status van de fietsbrug over de Maas langs het spoor?
Deze staat in steeds in de plannen, maar het ontbreekt de stadsregio aan financiële
middelen.

3. Jaarverslag
Jaarverslag 2011 wordt gepresenteerd door Jan Paul. Een samenvatting is te vinden op de
website van Bos en Kuil onder jaarvergadering 2012.
Vraag: Wat is de status van de dassentunnel ?
Het is nog steeds niet gelukt, maar er wordt hard gewerkt aan een oplossing. De
faunapassage -zoals het officieel heet- moet gereed zijn voor het einde van het jaar.

4. Financieel jaarverslag
Tijn presenteert het financieel jaarverslag.
Er zijn geen vragen.
Kascommissie:
De kascommissie 2011 wordt gevormd door dhr. H. Joosten en dhr. A. Brouwer.
Dhr. Brouwer leest het verslag voor. De verenging heeft een gezonde financiële situatie en de
administratie ziet er prima uit. De kascommissie doet het bestuur de aanbeveling een begroting
voor het volgend jaar te maken, deze aanbeveling is reeds overgenomen.
Zij stelt voor goedkeuring te verlenen aan het financieel verslag en het gevoerde financieel
beleid. De vergadering stemt hiermee bij acclamatie in en verleent decharge aan de
penningmeester over het jaar 2011.
De vergadering stelt de kascommissie 2012 in. Deze bestaat uit dhr. A. Brouwer en dhr. T.
Hendrikx.

5. Bestuurssamenstelling
Remco Kranendonk, die vorig jaar is toegetreden als bestuurslid heeft zijn functie na een paar
maanden alweer neergelegd, de werkzaamheden waren niet te combineren met het drukke
gezinsleven. Gelukkig hebben we een ander bestuurslid gevonden: Ivo Sindram. Hij werkt nu al
bijna een jaar mee.
Wijzigingen in de bestuur samenstelling zijn bij acclamatie aangenomen.
Vraag: Waarom is de voorzitter nog steeds a.i. ?
Omdat we nog steeds op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter.
Vraag: Zou het niet beter zijn om met een klein bestuur te werken en wellicht werkgroepen in te
stellen voor de activiteiten?
We zullen het meenemen in onze overwegingen. Maar over het algemeen zijn we al lang
blij als we überhaupt mensen kunnen vinden die zich actief inzetten.
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6. Begroting
Tijn presenteert de begroting voor 2012.
Biodiversiteitplan, tijdslijn archief en educatiefonds worden nader toegelicht door Madeleine.
Voor het Hagenplan is een aardig bedrag gereserveerd. We hebben afgelopen januari een
haag onderhouden, maar er zijn plannen voor een grootschaliger hagen project in het
Lierdal. We stellen voor een educatiefonds in te stellen voor onderwijs in Malden en
Molenhoek. De Heemtuin is in Malden erg actief op het gebeid van onderwijs, maar door
onderlinge samenwerking verwachten wij elkaar alleen maar te kunnen steunen. Verder
zullen we beginnen in Molenhoek.
Vraag: Is 5000 Euro niet een beetje veel voor de Fair ?
We verwachten uiteindelijk niet zoveel nodig te hebben, maar willen wat ruimer
budgetteren om te voorkomen dat we alles op het laatste moment moeten aflassen als we
een beetje tekort komen.
7. Labyrint
Eddy Oude Vrielink geeft een korte toelichting.
Op dit moment wordt het draagvlak voor het Labyrint in de kuil aan de Lierweg onderzocht.
Tevens zal bij de gemeente gepolst worden binnen wat voor termijn eventuele toestemming
gegeven zou kunnen worden.

8. Platform Erfgoed
Harry Joosten geeft een korte toelichting. Platform Erfgoed Heumen houdt zich bezig met
erfgoed in de gemeente Heumen in de ruimste zin van het woord. Hieronder vallen
gebouwen, cultuur, maar ook groen (bomen, hagen e.d.). Deze commissie begint binnenkort
aan de inventarisatie, wie kan hierbij helpen ?
Website: http://www.erfgoedheumen.nl/
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de ALV

10. Openbare gedeelte
Een nieuw landgoed, een verrijking voor de natuur ?
door Henk Olthuis
Een nieuw landgoed is het vormen van natuur op landbouwgrond.
Er is een boek uitgegeven door de provincie Gelderland en digitaal beschikbaar:
“Nieuwe landgoederen in woord en beeld”
Bij landgoederen denkt men direct aan bebouwing, maar dat is slechts 10% van het
landgoed, de rest is natuurontwikkeling.
Landgoederen zijn van start gegaan in 1995, grote verandering is dat particulieren nu mogen
meedoen met de natuurontwikkeling in Nederland. Het onderhoud van het landgoed is dan
ook een hekel punt, dat moet voor decennia vastgelegd en gegarandeerd worden.
Een zoekgebied aanwijzen voor een landgoed is bijna de nekslag. Aangezien de provincie
vaak minimaal 10ha grond verlangt kan dit alleen maar rendabel zijn als het tegen
landbouwgrond prijzen wordt aangeschaft en een zoeklocatie drijft de prijs op.
Vraag is dan ook of de huidige zoeklocatie voor landgoederen in het Lierdal dan wel de
juiste zijn. Drager voor de structuurvisie Lierdal is hoe een beperkte rode functie kan
bijdrage aan een grote mate van natuurontwikkeling.
11. Sluiting
De ALV wordt afgesloten rond 22.30 uur.
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