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Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 van de 

Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe. 

Zaterdag 2 oktober 2021 om 10.00 uur in het ParkPaviljoen in Het 

Nationaal Park de Hoge Veluwe te Hoenderloo. 

Aanwezig: 23 leden (incl. bestuur) 

Machtigingen: geen 

     Voorzitter: Cees Krijger. 

 

 

1. Opening. 

Cees Krijger heet iedereen van harte welkom namens het bestuur van de Vereniging van Vrijwilligers 

van De Hoge Veluwe. Vanwege de Covid 19-maatregelen is door het bestuur gekozen voor een 

sobere uitvoering van de jaarvergadering en zijn een beperkt aantal leden aanwezig. Hij bedankt de 

aanwezigen voor hun komst in deze bijzondere omstandigheden. Er zijn geen leden die een volmacht 

van andere leden hebben. Leo van Klaveren heeft zich helaas moeten afmelden. Dit jaar is er dus ook 

geen lezing/voordracht/toelichting door de directie van Het Nationaal Park de Hoge Veluwe (hierna: 

het Park). Co Middelweerdt geeft aan dat het jammer is dat een vertegenwoordiging van de directie 

ontbreekt, omdat die nu op deze vergadering geen waardering voor de inzet van de vrijwilligers kan 

geven. De voorzitter memoreert dat vanwege de Covid 19 situatie voor een sobere opzet van deze 

vergadering is gekozen en hoopt dat de vergadering in 2022 weer uitgebreider gehouden kan 

worden. 

 

 

2. Notulen Algemene ledenvergadering van 15 september 2020  
 

Bij punt 4 “Begroting 2020”, wordt een opmerking gemaakt over een individueel lid voor het leven, 

die geen contributie meer hoeft te betalen. Die opmerking geldt voor alle mensen die lid voor het 

leven zijn van onze vereniging. Dit is een beperkte groep, omdat die regeling in de statuten van de 

Vereniging van Vrijwilligers niet meer is opgenomen. De mensen die lid zijn voor het leven, zouden 

geen verzoek tot betaling van contributie moeten krijgen. Dat is afgelopen jaar fout gelopen en die 

leden hebben toch een verzoek gekregen om contributie te betalen. Dit jaar zal er bij de contributie-

inning op gelet worden dat deze fout niet nogmaals gemaakt wordt. 

 

Bij punt 5 “Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst” wordt gesproken over een jaarplan. Co 

Middelweerdt vraagt naar de status van dat jaarplan. Het bestuur geeft aan, dat de directie in elk 

najaar aangeeft, wat het op hoofdlijnen qua activiteiten van de vereniging voor het volgende 

kalenderjaar verwacht. Dat jaarplan is een werkafspraak en geen concreet document. Flexibiliteit is 

zowel bij het Park als bij de vereniging noodzakelijk, omdat gedurende het jaar veranderingen 

kunnen optreden.  

 

Bij punt 6 “Huishoudelijk reglement”, wordt geschreven over de functieverandering bestuur. De 

voorzitter herhaalt in deze vergadering wat daar is genotuleerd en het bestuur wijst erop dat het 

rooster van aftreden in het jaarverslag 2020 staat vermeld. 
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Bij datzelfde agendapunt wordt ook geschreven over de verandering van het gebruik van de 

Kemperberg, dat nu als theehuis door het Park gebruikt gaat worden gedurende een periode van het 

jaar. Co Middelweerdt vraagt of vrijwilligers nog gebruik kunnen maken van dit gebouw. Het bestuur 

legt uit dat in de eerste fase van de Covid-19 pandemie, de Kemperberg als uitdeelpunt van de 

horeca werd gebruikt. Later kwam het verzoek van het Park om hier langduriger gebruik van te 

mogen maken. Het bleek dat de huurovereenkomst tussen het Park en de vereniging om van de 

Kemperberg gebruik te maken, al lang geleden is afgelopen en niet is vernieuwd. Dit maakt de 

juridische positie van de vereniging erg zwak. Na de nodige gesprekken is overeengekomen dat de 

vereniging van 1 november tot 31 maart gebruik kan maken van de Kemperberg en dat in de overige 

maanden dit gebouw door de horeca van het Park gebruikt wordt. Momenteel is de inrichting van de 

Kemperberg erg neutraal en het bestuur kijkt hoe dit gebouw de komende vijf maanden door ons 

gebruikt kan worden.  

 

De voorzitter memoreert dat voor werkoverleg het Dienstgebouw gebruikt kan worden en dat 

reserveringen via de secretaris van de vereniging moeten worden gedaan door de coördinatoren van 

de werkgroepen. Willem Mourik vraagt daarop, waarom de bijeenkomst van de werkgroep 

natuurgidsen op een avond wordt gehouden en niet zoals gebruikelijk, toen de Kemperberg nog 

werd gebruikt, op een zaterdag. De voorzitter legt uit dat dit komt omdat het gebouw op een 

zaterdag speciaal voor de vereniging opengemaakt, afgesloten en beveiligd moet worden. Dit moet 

door een vaste medewerker van bedrijfsvoering gebeuren. Bij die afdeling heerst deze maanden een 

personeelstekort. De medewerkers die het gebouw beheren, fungeren ook als BOA (Buitengewoon 

Opsporings Ambtenaar) en hebben de afgelopen tijd veel overuren gedraaid vanwege het gedrag van 

bezoekers en de aanwezigheid van de wolf in het Park. Er is dus nu sprake van een bijzondere situatie 

en niet van onwil van de kant van het Park. 

 

In de Algemene ledenvergadering van vorig jaar is Bert Welle benoemd als bestuurder, om de 

uitvoering van de aanvraagprocedure van de Verklaring omtrent Gedrag technisch mogelijk te 

maken. 

 

Met deze toelichtingen en opmerkingen worden de notulen van de vergadering van 15 september 

2020 goedgekeurd en vastgesteld. 

 

 

3. Jaarverslag 2020 

 

Omdat de activiteiten van ons als vrijwilliger nu binnen de vereniging plaatsvinden, is het 

noodzakelijk dat de leden zich over het jaarverslag 2020 uitspreken en dit goedkeuren.  

 

Met de statutenwijziging van ‘vrienden’ naar ‘vrijwilligers’, zijn ook de zittingstermijnen van de 

bestuurders opnieuw ingegaan. Om te voorkomen dat alle bestuurders zich in één keer verkiesbaar 

moeten stellen of aftreden, is gekozen voor een getrapt rooster van aftreden, zoals vermeld in het 

jaarverslag 2020. 

 

De voorzitter memoreert in het bijzonder de werkgroep Flora, die in 2020 de Vaatplantenatlas heeft 

gepubliceerd. Dit is een professioneel boekwerk als resultaat van hun jarenlange inventarisatie 

werkzaamheden binnen de omheining van het Park. De voorzitter spreekt hier nogmaals zijn 

waardering voor uit en dat de vereniging er trots op mag zijn dat onze vrijwilligers in staat zijn om 
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een dergelijk boekwerk te publiceren. Momenteel wordt er gewerkt aan een populaire uitgave van 

dit boek, die ook in de winkel te koop zal zijn. Deze populaire uitgave is noodzakelijk, omdat in de 

atlas de exacte locatie van zeer zeldzame planten staat aangegeven en het niet de bedoeling is dat de 

lezers door hun wens om die planten in het echt te zien, deze bijzondere – en de daaromheen 

staande planten gaan beschadigen. Het bestuur is vooral blij dat Jan Bokdam, die veel werk de atlas 

heeft gestoken, het resultaat nog vlak voor zijn dood heeft kunnen zien. 

 

De vicevoorzitter memoreert nog dat er een aparte bosmaaiergroep wordt geformeerd binnen de 

zaterdaggroep van de dennenscheerders. Het werk met de maaiers zal op afstand van de overige 

dennenscheerders plaatsvinden. 

 

Ook geeft zij aan dat de werkgroep natuurgidsen een moeilijk jaar heeft gehad. Wegens de regels 

rond Covid-19 was het een tijd ook niet mogelijk om de Wandelfit activiteiten uit te voeren. Veel 

goede initiatieven van de werkgroep om toch iets te doen, waren door de toen geldende regelgeving 

soms moeilijk tot niet uitvoerbaar. 

 

De werkgroepen Flora en Fauna hebben snel een Covid-19 bestendig protocol gemaakt, waardoor 

hun inventarisatiewerkzaamheden konden doorgaan. Het bestuur geeft hun daarvoor nog een 

compliment. 

 

Het jaarverslag 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering. 

 

4. Jaarrekening 2020. 

 

De penningmeester geeft aan dat het vermogen van de vereniging voor een deel bestaat uit het 

zogeheten ‘Lo van Dijk Fonds’. Dit is een aan de vereniging nagelaten legaat, met speciale 

voorwaarden. Een aparte commissie beheert dit fonds. Het is een permanent proces om de kosten 

die gemaakt worden daar neer te leggen, waar ze thuishoren. Dat kan de vereniging maar ook het 

Park zijn. Hij geeft hierbij een voorbeeld bij de werkgroep Moestuin de Pampel. Het jaarlijkse 

financiële tekort van de vereniging wordt aangevuld door een bijdrage van het Park.  

 

Momenteel heeft de vereniging een riante vermogenspositie. De penningmeester vraagt de 

vergadering om na te denken over goede bestemmingen voor dit vermogen. Het bestuur staat open 

voor suggesties van leden. Het is de bedoeling om het vermogen op een goede manier te besteden 

en iets mee te doen, dat niet bij de exploitatie van het Park hoort. 

 

Afsluitend maakt hij een compliment aan Bert en Maarten Welle voor hun vele en goede werk aan de 

ledenadministratie en hun medewerking aan het opzetten van de contributiebetalingen. In eerdere 

jaren had de accountant bij de jaarrekeningen van de vereniging opmerkingen gemaakt over de 

ledenadministratie en mede dankzij hun inzet, is dat nu goed opgelost. 

 

Co Middelweerdt is blij dat er ruimte is voor projecten binnen de vereniging en vraagt waar de 

beleggingen uit bestaan. Het bestuur geeft aan dat deze niet speculatief zijn en ethisch verantwoord 

zijn en dat het bestuur zich binnenkort hierover buigt. Volgend jaar zal er meer toelichting worden 

gegeven over de beleggingen. 

 

De jaarrekening 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd door vergadering. 
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5. Begroting 2021. 

De penningmeester geeft aan dat vergadering goedkeuring wordt gevraagd voor de begroting 2021, 

terwijl het jaar al een flink stuk is gevorderd. Tot en met augustus zijn de werkelijke uitgaven binnen 

het budget gebleven. Hij vraagt de vergadering de begroting 2021 vast te stellen en goed te keuren. 

Volgend jaar wil hij de begrotingen 2022 en 2023 in de algemene ledenvergadering laten 

behandelen. Het is zuiver dat de leden goedkeuring geven aan een begroting voordat het geld ook 

inderdaad wordt uitgegeven. Dat wordt gerealiseerd door het goedkeuren van het budget voor 2023 

in de vergadering die in 2022 wordt gehouden. 

 

De begroting 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering. Tevens gaat 

de vergadering akkoord met het voorstel om in de Algemene ledenvergadering in 2022, de 

begrotingen voor zowel 2022 als 2023 vast te stellen. 

 

Het bestuur geeft aan, dat het verwacht dat de Algemene Ledenvergadering in 2022 voor eind juni 

2022 gehouden kan worden en dan ook weer een breder programma kan hebben. 

 

 
6. Rondvraag. 

 
Er zijn enkele schriftelijke vragen binnengekomen. Het bestuur geeft aan dit fijn te vinden, zodat zij 
zich op specifieke vragen kunnen voorbereiden. Daarnaast zijn er uit de vergadering ook nog meer 
algemene vragen en opmerkingen: 
 
Bert Welle refereert aan de introductiedag voor nieuwe leden, die op 14 oktober aanstaande voor 
het eerst in de nieuwe vorm wordt gegeven. Hij geeft aan dat het ook voor bestaande leden fijn zou 
zijn om meer achtergrondinformatie te hebben en kennisoverdracht tussen verschillende 
werkgroepen meer mogelijk te maken. 
 
Het bestuur geeft aan, dat zij behalve met de introductiedag, ook met een opleidingsplan bezig is. 
Hierin wordt per werkgroep een opleidingsplan gemaakt, dat bestaat uit verschillende modules. Die 
modules kunnen uiteraard bij meerdere werkgroepen gebruikt worden. Zodoende kunnen de 
werkgroepen van elkaars kennis gaan profiteren. De introductiedag wordt momenteel aan ongeveer 
140 nieuwe leden aangeboden en die zal dus meerdere keren gehouden worden. Uiteraard is het 
ook de wens van het bestuur om die introductiedag in de toekomst regelmatig te houden voor 
nieuwe leden en er wordt gekeken wanneer bestaande leden worden uitgenodigd om deze dag ook 
te volgen als ‘opfriscursus’ voor hun kennis over het Park. 
 
Eveline Weijland is werkzaam als vrijwilligster in Moestuin de Pampel. Zij uit haar bezorgdheid over 
de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop, niet alleen rond de moestuin, maar op meerdere 
plekken in het Park. Het bestuur vraagt haar om die bezorgdheid via haar coördinator aan de 
secretaris van de vereniging te melden, zodat dit meegenomen kan worden in gesprekken met het 
Park. 
 
Willem Wassenberg vraagt naar de mogelijkheden om bedrijfskleding via het Park te krijgen, om 
zodoende de zichtbaarheid van de dennenscheerders te verhogen. Nu krijgen zij vaak de vraag wat zij 
in het veld van de paden af aan het doen zijn, ze zijn niet herkenbaar als werknemer of vrijwilliger bij 
de uitoefening van hun activiteiten. 
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Het bestuur geeft een overzicht van de historie rond dit onderwerp en geeft aan dat het Park tegen 
het verstrekken van bedrijfskleding is. Co Middelweerdt geeft aan dat de vereniging los staat van het 
Park en waarom dat niet zelf door de vereniging beslist kan worden. Hierop is het antwoord dat het 
merkteken van het Park als een reclame-uiting wordt gezien, inclusief de kleding waar dat merkteken 
of de naam opzit. Daarvoor is toestemming van het Park nodig. Overigens is het bestuur het wel eens 
met Willem van Wassenberg, dat het wenselijk is dat de dennenscheerders herkenbaarder zijn, om 
niet ter zake doende opmerkingen van passanten te voorkomen. 
 
Willem Mourik vraagt waarom natuurgidsen tegenwoordig een badge in plaats van een speldje met 
daarop hun naam krijgen. De vicevoorzitter legt uit dat dit is gebeurd naar aanleiding van klachten in 
het verleden over het speldje en dat het Park daarom, maar ook omwille van de zichtbaarheid van de 
natuurgidsen, heeft gekozen voor een badge met een hangkoord in plaats van een speldje met de 
naam, zoals die nog wel bij andere groepen wordt gebruikt. 
 
Hierna worden de binnengekomen schriftelijke vragen beantwoord. 
 
De eerste vraag gaat over het ervaren gebrek aan communicatie uit het bestuur tijdens de Covid-19 
periode. De binding van het bestuur met de vereniging wordt gemist. De voorzitter geeft aan dat het 
bestuur de coördinatoren van de werkgroepen niet voor de voeten gaat lopen bij hun activiteiten op 
het gebied van inzet van- en communicatie binnen de werkgroepen. Uiteraard zijn de bestuursleden 
altijd beschikbaar om mee te denken met de coördinatoren. Het gebrek aan binding wordt door 
meerdere leden ervaren is gebleken. Het bestuur zoekt daarom nog naar vormen om zichtbaarheid 
te verhogen, meer informatie te geven en daarbij tegelijkertijd de activiteiten van de coördinatoren 
niet voor de voeten te lopen. Een voorbeeld om meer informatie te geven, is de korte update van de 
activiteiten van het bestuur in de meest recente nieuwsbrief. 
 
De tweede vraag gaat over de terugloop van het aantal actieve leden in de werkgroep natuurgidsen. 
De voorzitter geeft aan dat er diverse redenen zijn aangegeven waarom de individuele leden de 
werkgroep hebben verlaten. Bij andere werkgroepen binnen de vereniging zijn er geen 
bijzonderheden geconstateerd wat betreft verloop. Op deze plek geeft hij de coördinatoren van de 
werkgroepen een compliment voor hun inzet om de werkgroepen bij elkaar te houden en ze zo snel 
als het kon weer activiteiten te laten ontplooien. Als voorbeeld wordt hier de werkgroep Rondleiders 
Jachthuis genoemd, die via een digitale nieuwsbrief met elkaar in contact bleven. 
 
De derde vraag gaat over de vermogenspositie van de vereniging. Die vraag is bij punt 4 van deze 
vergadering beantwoord. De vragensteller wenst geen verdere toelichting op dit punt. 
 
De vierde en laatste vraag gaat over de samenstelling van het bestuur en de zeggenschap van de 
leden over de benoeming en samenstelling van het bestuur. Dit is bij de punten 2 en 3 van deze 
vergadering aan de orde gekomen. De vragensteller wenst geen verdere toelichting op dit punt. 
 

 
7. Sluiting. 

 
Om 12.20 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid 
en blijk van betrokkenheid bij de vereniging door deze vergadering bij te wonen. 

 

 


