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Secretarieel jaarverslag 2021 
 

Het bestuur vergaderde op 26 april, 7 juli, 23 november, 17 december en 30 december. 

 

April 

 

1. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, NOV-checklist 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, 

onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten 

binnen besturen te voorkomen. Per 1 juli 2021 geldt de WBTR. Alle verenigingen en 

stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. Veel organisaties vragen zich af welke gevolgen 

de WBTR heeft voor het bestuur en wat in de statuten aangepast moet worden. Hierop is geen 

eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur 

binnen een organisatie is vormgegeven en wat in de statuten staat.  

Het bestuur heeft de checklist doorgenomen en aan de statuten getoetst. 

Conclusie: We hoeven geen verdere actie te ondernemen. 

 

2. Ommetje Bos en Kuil 

De regio Rijn-Waal bestaat dit jaar 50 jaar. Het verzoek kwam om het Ommetje Bos en Kuil 

in een interregionaal boekje met fiets- en wandelroutes op te nemen. De secretaris heeft de 

informatie en bestanden doorgegeven. Als dank zijn een tiental boekjes aan de vereniging ter 

hand gesteld. 

 

Juni 

 

3. Landgoedplan De Kleine Lier. 

Opnieuw is een plan voor een landgoed in de meest noordoostelijke punt van het Lierdal 

ingediend bij de gemeente Mook en Middelaar. 

Bos en Kuil maakt zich met name zorgen over een verantwoord beheer en heeft een 

zienswijze ingediend, die niet is gehonoreerd. 

 

4. Strategische visie Gemeenteraad Heumen en Voorlopig plan biodiversiteit Heumen. 

 Zijn aan de orde gekomen. 

   

5. Opening Kabouterpad Lierdal op 21 juli. 

Het wordt veel gebruikt en geeft een nieuwe impuls aan de recreatieve en educatieve functie 

van het Lierdal. 

 

6. Burendag en Molenhoekdag 

Ook dit jaar niet doorgegaan i.v.m. corona. 

 

7. Woningbouw Molenhoek. 

De plannen nemen concrete vorm aan. We overleggen met buurtbewoners, 

WoonplatformMM en Animo. Er zijn door deze groepen en Bos en Kuil zienswijzen 

ingediend. 
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8. Hondenweitje. 

Is aangepast n.a.v. actie Das en Boom in samenwerking met onze vereniging. De dassen 

kunnen zich weer veilig verplaatsen tussen het westelijk en oostelijk deel van het Lierdal. 

 

November 

 

9. Bespreking situatie penningmeesterschap i.v.m. ziekte Arno Sprinkhuizen. 

Het bestuur benoemt dhr. Sander van de Meent tot bestuurslid en plaatsvervangend 

penningmeester. Volgens Artikel 8 van de Statuten, lid 2 heeft het bestuur een algehele 

volmacht om over de bank - casu quo girosaldi - te beschikken en financiële zaken af te 

handelen. De secretaris volgt als tweede bestuurslid de mutaties op bank- c.q. girorekening. 

 

December 

 

10: We staan stil bij het overlijden van Arno Sprinkhuizen. 

De voorzitter was bij de herdenking en crematie en heeft contact met zijn vrouw. 

 

11: De secretaris stelt voor een MS Teams licentie aan te schaffen om het vergaderen en 

notuleren efficiënter te maken.  

Overdragen van taken en bestanden van de penningmeester aan de plv. penningmeester. 

Besluit om een zienswijze in te dienen over de plannen van het gemeentebestuur Mook en 

Middelaar om de Gebiedsvisie Molenhoek-Zuid nog voor de gemeenteraadverkiezingen vast 

te stellen. 

 

12. Vaststellen Landgoedplan De Kleine Lier. 

Na een rommelige besluitvorming van de Gecombineerde Commissie Samenleving en 

Grondgebied op woensdag 3 november 2021 wordt het plan als hamerstuk naar de raad 

doorgestuurd. Punt 7: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/MookenMiddelaar/b0a83a80-62a4-

48c3-8422-1121e98ac55a#b0403c32-ea10-4e85-9464-2407bc22f104. 

In de raadsvergadering van 10 november zijn de plannen als hamerstuk unaniem aangenomen 

(agendapunt 9.4) 

Besluit: Hoewel we vinden dat de besluitvorming door de gemeenteraad onzorgvuldig is 

verlopen tekenen we geen bezwaar aan omdat daarvoor formele gronden ontbreken. 

We proberen de gebruiksovereenkomst of het beheersplan in te zien. 

 

13. De voorbereidingen voor de ALV 2022 worden opgestart. Ook wordt een begin gemaakt 

met de kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. 

 

Marcel Alink 

Secretaris vereniging Bos en Kuil 


