Concept Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Bos en Kuil
Dinsdag 31 mei 2018 Locatie: De Wieken, Molenhoek. Tijd: 19:30
Aanwezige bestuursleden: Ivo Sindram (voorzitter), Marcel Alink (secretaris/notulist),
Robert Beurze (penningmeester).
Aanwezige leden: 22
1. Welkom door de Voorzitter, opening
De voorzitter herdenkt Henk Blaauw die vorig jaar overleed. Henk was een van de
oprichters van Bos en Kuil en heeft met veel publicaties en zijn tomeloze inzet veel
bijgedragen aan het behoud van het Lierdal.
Drie jaar geleden werd het bestuur teruggebracht tot drie leden door het opstappen van
twee bestuursleden. Het voortzetten van de vereniging kostte veel energie maar heeft ook
successen opgeleverd. Bij de raad van State vochten we met succes de plannen aan voor
bebouwing in de zuidoosthoek van het Lierdal. Er is gedacht aan het opheffen van de
vereniging. Jammer want zo'n grote invloedrijke club krijg je niet terug. Ivo Sindram
(voorzitter) en Robert Beurze (penningmeester) treden af en zijn niet herkiesbaar.
Gelukkig zijn er drie leden bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden. Tom van
Weert, Arno Sprinkhuizen en Jan Paul Bevoort. Na de pauze presenteert het huidige
bestuur zijn voorstel voor bestuursopvolging en stellen de drie leden zich voor.
2. Notulen ALV 2017
De ledenvergadering ziet af van voorlezing: het verslag staat op de website. Per pagina
kunnen opmerkingen gemaakt worden. pag. 1 Nieuwe kascommissie Arno Sprinkhuizen
moet zijn Marc Boerboom, pag. 3 naamsvermelding onjuist Thijn moet zijn Tijn.
Notulen worden goedgekeurd door de ALV.
3. Jaarverslag secretaris
Jaarverslag wordt voorgelezen; dit staat ook in de uitgereikte folder met het financieel
verslag.
Centrale thema's: Snelfietspad (zie agendapunt 7), De zienswijze over de Jump Inn die
8 augustus 2017 verstuurd is en waarin Bos en Kuil zijn zorg uitspreekt over de
nieuwbouw en aanleg van parkeerplaatsen en de gevolgen voor het zicht vanuit het
dassencompensatiegebied. In de vergunningverlening deelt de gemeente deze zorg en
stelt strikte voorwaarden. In december 2017 besluit het bestuur een Kieswijzer te maken.
Een wisselende groep leden heeft zich daar mee beziggehouden. Hierdoor was het Lierdal
in elke politieke bijeenkomst prominent aanwezig.
Er zijn geen opmerkingen
4. Financiën, jaarverslag en begroting penningmeester
Via een presentatie worden de onderdelen toegelicht. Er waren weinig uitgaven behalve
de nieuwe herziene versie Ommetje. Kosten 1479,60 euro voor 3000 folders. Er zijn
verder weinig kosten gemaakt. Door het dalende ledental van 859 tot 813, zijn de
inkomsten met 7% gedaald. De hoofdredenen van beëindiging zijn overlijden, verhuizen of
desinteresse.
Er zijn geen vragen over de financiën.
Opmerkingen: Nieuwe leden vrijwel nihil, er ontbreekt werving behalve op de
Molenhoekdag. Leden toestroom bij bedreiging of leuke spetterende activiteit, dit bestuur

ontbrak de slagkracht daarvoor. Juist het hoge ledental maakt Bos en Kuil een speler in de
gemeenten Mook en Middelaar en Heumen.
De ALV keurt het verslag goed.
Ook over de balans komen geen vragen.
De begroting is een voorlopige, het nieuw bestuur zal zich daarover moeten buigen.
De strategische begroting is in 2015 door een commissie opgesteld en zo aangehouden.
Vraag over eigen vermogen Samen Doen: dat is reservering voor onderhoud van het
gebied. Als het eigen vermogen uitgeput is kan Bos en Kuil bijspringen.
5. Kascommissie, verslag en verkiezing
Marc Boerboom en Freek Hagemeijer. Het verslag wordt voorgelezen door Freek. Omdat
er weinig mutaties waren, was er gelegenheid om daar goed naar te kijken. Grote
waardering is er voor de besparing op de kosten voor het Ommetje.
De financiële basis is rooskleurig net als vorige jaren.
Samen Doen heeft minder kosten gemaakt dan verwacht omdat zoals in de toelichting
staat, veel door de gemeente rechtstreeks betaald is. Dat geldt ook voor het plantgoed en
de aankleding met bankjes langs het snelfietspad. Om langs de 1500 meter aan hagen te
kunnen maaien is een weidemaaier aangeschaft.
De kascommissie geeft haar goedkeuring aan het financiële verslag 2017. De ALV
verleent decharge aan de penningmeester.
De nieuwe kascommissie 2018 wordt gevormd door 2018 Freek Hagemeijer en Dieuwke
Oegema.
7. Stand van zaken
a. Landgoed Lage Lier
Freek Hagemeijer: Nog steeds zijn we bezig met het naar beneden brengen van de
bouwkosten in overleg met de aannemer. De verwachting is eind dit jaar te starten met de
bouw. Tot nu toe is alleen voor het tuingedeelte grond aangebracht. Freek geeft een
overzicht van alles wat dit jaar aangepakt is. Het overlijden van Dhr. Blaauw geeft
vertraging i.v.m. meerdere erven. Nu zijn er zeven huishoudens betrokken. Er moet er nog
een bij komen.
Vraag over standpunt Bos en Kuil: Er is een ALV geweest waarbij de leden zich voor het
landgoed hebben uitgesproken.
Freek: Vertelt iets over de historie. Naast het bouwen is er veel activiteit voor vergroening
en verbetering van de natuurwaarden.
Toekomstplannen: Huis, poel, vleermuiskelder en samenwerking met Bos en Kuil en
Samen Doen maakt Mooi en groen
b. Samen Doen maakt Mooi en Groen Tom van Weert licht aan de hand van een korte
presentatie toe wat er allemaal gebeurd is om een kale weides om te vormen tot een
gevarieerd wandelgebied met hagen, wandelpaden, koeien paarden en een boomgaard.
Zie toelichting bij financiën. Niet ageren tegen, maar mobiliseren voor verbetering is een
succesvolle aanpak. Hij benadrukt het belang van Bos en Kuil voor Samen Doen dat er
echter geen onderdeel van is.
c. Snelfietspad Marcel Alink: In december 2017 zijn de werkzaamheden aan het
snelfietspad afgerond. Albert Brouwer en ik hebben ons vanaf 2013 intensief met de
plannen, de inspraakavonden, de politieke beschouwingen bezig gehouden. Het tracé was
helaas al in 2012 vastgesteld buiten de openbaarheid. Vooral door de actieve en positieve
opstelling van Samen Doen en de aanwonenden zijn er in het Heumense gedeelte
struinpaden, wandelpaden en hagen gekomen, en is er geel asfalt op het voormalige
zandpad gelegd. Vanaf het begin was duidelijk dat er geen verlichting zou komen. Er is

veel contact met gemeenten en aannemer geweest. Alom is er lof over het resultaat. De
veiligheid op de diverse kruisingen is nog een heikel punt. Het is geen snelweg maar een
doorfietsroute waar je rekening moet houden met medegebruikers.
Pauze om 21:20
8. Bestuursopvolging en het voortbestaan van de vereniging.
Tot twee weken geleden was nog geen duidelijkheid over het voortbestaan van de
vereniging. Het huidige bestuur bestaat uit:
Ivo Sindram Voorzitter, Robert Beurze Penningmeester en Marcel Alink Secretaris
Ivo en Robert zullen aftreden en zijn niet herkiesbaar.
Volgens de statuten van Bos en Kuil moet het bestuur uit minimaal 3 leden bestaan. Het
aftredende bestuur zou het volgende nieuwe bestuur willen voordragen aan de ALV:
Tom van Weert voorzitter, Arno Sprinkhuizen penningmeester, Marcel Alink secretaris en
Jan Paul Bevoort algemeen lid.
Alvorens over te gaan tot stemming over dit voorstel stellen de kandidaat bestuurders zich
voor.
Tom is in het verleden al eens voorzitter geweest ten tijde van de besprekingen over de
structuurvisie.
Arno Sprinkhuizen heeft ook gehoor gegeven aan de oproep/noodkreet. Staat voor meer
communicatie via internet. Is Molenhoeker en wil graag betrokken blijven op lokaal niveau.
Jan-Paul is oud-voorzitter en heeft met Tom de gebiedsvisie mee vorm gegeven.
Uit de vergadering komen nog vragen over de procedure, met name over de aankondiging
van de nieuwe bestuurssamenstelling. In de statuten staat geen termijn waarop de nieuwe
kandidaat-bestuursleden bekend gemaakt moeten worden. Er zijn twee mogelijkheden:
het bestuur stelt kandidaten voor, of een lid stelt zich kandidaat maar moet dan de steun
van 5 leden hebben.
Het bestuursvoorstel wordt in stemming gebracht en per acclamatie aangenomen.
9. Rondvraag
Wouter Verwoerd heeft een vraag over het privacyreglement. Moet nog geschreven
worden en ook moet een functionaris worden aangesteld. Maar we voldoen verder aan de
eisen.
Theo Smedts: Aan welke projectvormen denkt het bestuur, om activiteiten op te starten?
We streven ernaar om een zo breed mogelijke betrokkenheid te bereiken.
Dieuwke Oegema geeft informatie over de Kuilsetuin, buurtmoestuin. De gemeentegrond
is in bruikleen gekregen. Iedereen is welkom. Een gebruiksovereenkomst is bijna klaar.
Tot slot reikt de secretaris aan de vertrekkende bestuursleden de speld voor verdiensten
uit.
10. Sluiting om 22:15 uur.
Notulant Marcel Alink (secretaris)

