
Concept Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 

Donderdag 7 februari 2019 om 19.30  uur 

De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek 

Aanwezig 27 leden. 

 
1. Welkom, Tom van Weert (vz.) 

Vz. blikt terug op het ontstaan van de Vereniging Bos en Kuil, nu inmiddels 30 jaar 
geleden. Aanleiding voor de oprichting van Bos en Kuil in 1989 waren de toen al 
vergevorderde plannen voor een groot seniorencomplex, Maldenhaege, in de Kuil en het 
aangrenzende bos tot aan de Groesbeekse weg.  
Aanvankelijk was er sprake van een actiegroep die streed tegen ontwikkelingen in de 
ruimtelijke-ordening. Later werd dit meer een organisatie van betrokken  burgers, die hun 
leefomgeving zo optimaal mogelijk proberen vorm te geven door mee te denken met 
bestuurlijke plannen en projecten. 
 
Actuele ontwikkelingen:  het snelfietspad, de wandelpaden in het Lierdal, de Kuilse 
Fruitgaard en de Kuilse Tuin. In januari van dit jaar is er een door de wethouder van de 
gemeente Heumen zeer positief ontvangen evaluatie geweest over  het beheer van de 
gronden west en zuid van de manege VCM. Vereniging Bos en Kuil steunt het 
burgerinitiatief Samen Doen maakt Mooi en Groen die het onderhoud doet van deze 
gronden. In het najaar is er een drukbezochte Burendag georganiseerd in samenwerking 
met de buurt. 
De Kuilse Fruitgaard heeft een prijs ontvangen van Molenhoek Pakt Aan en Samen Doen 
ontving in Arnhem een Gouden Mispel van de vereniging Nederlands Cultuur Landschap. 
N.a.v. bovenstaande inleiding merkt Albert Brouwer op dat in de  gemeentelijke 
energiebijeenkomsten de discussie over plaatsing van zonnepanelen het Lierdal niet is 
opgenomen vanwege alle burgerinitiatieven die daar al ontwikkeld zijn en worden. 
 

2. Notulen ALV 2018 *, Marcel Alink (secr.). 
Worden voorgelezen en zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

3. Jaarverslag 2018 *,  Marcel Alink (secr.) 
Na beperkte voorlezing zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

4. Financieel jaarverslag en begroting *, Arno Sprinkhuizen (penm.). 
Er zijn minder inkomsten door lage rente. maar ook door niet-betalende leden. Er zijn nu 
788 leden geregistreerd waarvan 507 hebben betaald. Omdat de ALV vroeg in het jaar is 
kunnen er nog betalingen volgen. 
Op een vraag over een extra contributieverzoek antwoordt de penningmeester dat dit niet 
tegen de kosten opweegt. 
Dieuwke Oegema, Wouter Verwoerd en Wil van Doorn willen de leden benaderen over de 
betalingsachterstand. 
Er wordt extra geld gereserveerd om te besteden aan het 30-jarig jubileum en aan extra 
activiteiten. 
 

5. Verslag kascommissie, decharge penningmeester Verkiezing 
nieuw lid kascommissie. 
Dieuwke Oegema: De kascommissie heeft uitgebreid over de financiën gesproken 
en toelichting gekregen. De onderliggende stukken zijn bekeken. Aan de orde is 
ook de verwevenheid van Samen Doen en Bos en Kuil als financieel penvoerder. 

Advies: een eigen bankrekening voor Samen Doen. 



Tom van Weert: Dank voor de inzet van de Kascommissie. Freek Hagemeijer treedt  af 
en Robert Beurze wordt het nieuwe lid. 
De vergadering gaat akkoord met het financieel jaarverslag en benoemt Robert 
Beurze als lid van de kascommissie. 
 

6. Aftredend bestuurslid: Marcel Alink, terstond herkiesbaar. 
Herkozen bij acclamatie. 
  

7. Activiteiten en plannen. 
Molenhoekdag en Burendag. 
Landschaps Ontwikkelingsplan: plannen ontwikkelen voor hagen in Lierdal West. 
Voor de financiering is al een aanvraag naar de Gemeente Heumen gegaan. 
Mogelijk aansluiting bij de plannen van de gemeente Mook en Middelaar voor de 
Maasheggen. 
Theo Smedts hoopt op extra financiële ondersteuning voor Samen Doen om 
makkelijker initiatieven te kunnen ontwikkelen. 
Lustrum activiteiten ideeën: excursie en drankje, boom planten voor de gemeente 
besturen, jeugd en jongeren betrekken, Burendag met jubileum combineren. 

8. Rondvraag. 
Hans Dingemanse:  De website is erg duur, misschien is die over te zetten naar 
een andere provider? 

* Verslagen zijn te vinden op de website: www.bosenkuil.nl onder jaarvergadering 2019 

Pauze 
 

20.45 uur Openbaar deel, Interactieve presentatie 

 
Natuur in mijn eigen leefomgeving 

Hoe kunnen we eenvoudig veel bereiken? 

Roy van Grunsven 
Ecoloog bij de Vlinderstichting 

 
Roy gaf voorbeelden hoe vlinders en bijen geholpen kunnen worden door planten neer te 

zetten die lang bloeien en veel nectar geven. De top 5 van De Vlinderstichting: 
1. IJzerhard (Verbena) 

2. Kattenkruid 
3. Struikveronica (Hebe) 

4. Vlinderstruik (Buddleija) 
5. Phlox 

Deze planten kunnen goed tegen droogte. Maar natuurlijk zijn er zijn veel meer 
mogelijkheden! Denk bijvoorbeeld eens aan dropplant (Agastache), Lavendel, Zonnehoed 
(Echinacea) of Wilde Marjolein. Let erop dat u kiest voor biologische planten, die vrij zijn 

van pesticiden.  
 

22.00 uur Sluiting 

 

 


