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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  zaterdag 25 

mei 2019 – 12.30 uur 

Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe 

Locatie: Dienstgebouw van Het Nationale Park De Hoge 

Veluwe 

 
 

 

Tijdens deze bijeenkomst kunt u direct vragen stellen aan het bestuur. Onze vereniging is in 

2018 omgevormd naar een vereniging van vrijwilligers. Wat betekent dit en hoe gaan wij 

verder? In 2019 wordt er gewerkt aan een aantal nieuwe activiteiten en uitbreiding van het 

aantal vrijwilligers. Wat zijn de plannen en wat voor veranderingen kunnen wij verwachten? 

Harald de Boer, adjunct-directeur fondsenwerving zal een presentatie geven over de 

activiteiten van het Park 

op dit gebied en u 

informeren over actuele 

ontwikkelingen in het 

Park.  

In Nederland, maar ook 

in het Park hebben wij te 

maken met zogenaamde 

invasieve exoten die 

problemen veroorzaken 

van allerlei aard. Wat 

betekent dit en wat zijn 

de gevolgen. Wat 

kunnen we eraan doen?  

Frans Kapteijns zal een presentatie geven over dit onderwerp, waarbij hij zal ingaan op alle 

aspecten.  Frans is een boeiende verteller met een lange ervaring als boswachter en bekend 

van twitter, columns, radio en televisie.  

 
 

Programma 

12.30 -13. 00 uur inloop 

13.00- 13.30 uur    officiële gedeelte (jaarverslag, notulen en begroting)* 

13.30- 14.00 uur    Harald de Boer, adjunct directeur fondsenwerving 

14.00 – 14.45 uur  Frans Kapteijns,  lezing over invasieve exoten 

14.45 -  15.10 uur  pauze 

15.10 -  15.50 uur  vervolg lezing 

15.50 -  16.20 uur  gelegenheid tot het stellen van vragen 

16.20                      sluiting 

 

*Het jaarverslag 2018 alsmede de jaarstukken 2018, begroting 2019 en de notulen van de 

drie gehouden ALV’s in 2018 worden op  www.vrijwilligershogeveluwe.nl eind april 

gepubliceerd.  
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 26 mei 2018 in het Dienstgebouw van Park De Hoge 

Veluwe. 

Aanwezig: 61 leden 

Aanwezig van het bestuur: Cees Krijger, voorzitter; Leida van den Brink, vice-voorzitter; Rolf 

Oosterbaan, penningmeester; Henk Berkhout,  Leo van Klaveren, secretaris/notulist. Afwezig: Hans 

Nieukerke. 

Aanwezig namens het Park: de heer S. baron van Voorst tot Voorst, de heer H. Beukhof, mevr. F. 

Rietman. 

Bericht van verhindering: Karel van Dijk, Nico de Gouw, Onno Lindemulder, Emmy Berlijn, Hans Spuij, 

Clemens Cornielje, Eveline Vaane, Riet Schmidt, Foppe Dupuis, Bob Ulmann, José van der Wees, 

Willem van Wassenberg, Nina de Vries, mevrouw Maasman, mevrouw Van Faassen. 

1. Welkom. 

Voorzitter Cees Krijger heet iedereen van harte welkom in dit bijzondere gebouw. Dit 

Dienstgebouw, de voormalige stallen en garages van de familie Kröller, is door de directie 

van het Park beschikbaar gesteld omdat ‘De Hoed’ inmiddels gesloopt is en het nood-

Parkrestaurant te klein en te gehorig. Hij dankt de directie van het Park voor haar 

gastvrijheid. 

De voorzitter stelt de leden van het bestuur voor. 

2. Mededelingen. 

De presentielijsten gaan rond en op de tafels liggen ‘vragenbriefjes’. Deze worden in de 

pauze opgehaald en beantwoord aan het eind van de vergadering. 

Na afloop is er voor belangstellenden een rondleiding door het Dienstgebouw. Tevens 

bestaat de mogelijkheid een wandeling te maken onder leiding van natuurgids Dirry Sint 

Nicolaas. 

Het afgelopen Verenigingsjaar heeft geen schokkende ingrepen ondergaan. Echter ziet het 

bestuur met lede ogen dat het ledental jaarlijks daalt. 

Voorzitter Krijger licht in een korte toespraak de overwegingen toe die hebben geleid tot de 

omvorming van de Vereniging van Vrienden naar de Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge 

Veluwe. Deze omvorming zal hoogstwaarschijnlijk zijn beslag krijgen op de extra ALV die op 8 

juni a.s. tijdens de Vrijwilligersdag gehouden wordt. Het is de bedoeling dat er wordt 

ingestemd met een statutenwijziging.  

De ideële leden, dat zijn leden die géén vrijwilligerswerk in het Park doen, blijven Vriend. De 

“Vrienden van de Hoge Veluwe’ worden opgenomen in het ‘Hoge Veluwefonds’ als bronzen 

lid, tegen heel aantrekkelijke condities. Het Park doet dit als erkenning voor jarenlange 

support van trouwe leden. Bovendien levert dit ambassadeurs voor het Park op.  

Het ‘merk’ ‘Vrienden van de Hoge Veluwe’ is recent geregistreerd in het merkenregister van 

de Benelux. 
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Voor alle duidelijkheid: de Vereniging wordt Niet opgeheven. Binnenkort komt er een matrix 

beschikbaar waar exact op aangegeven is het ‘soort vriend’ (vrijwilliger, ideëel lid, lid-voor-

het-leven) en de rechten die dit biedt. 

In de afgelopen maanden is er veel over deze omvorming gepubliceerd: in het Magazine en 

op de site, er zijn voorlichtingsbijeenkomsten geweest en de voorzitter heeft talloze 

telefoongesprekken gevoerd met leden n.a.v. bezorgde e-mails. Vrijwel alle bezwaren zijn nu 

‘uit de lucht’. 

 

3. Jaarverslag 2017. 

De in het jaarverslag 2017 opgenomen notulen van de ALV van 13 mei 2017 worden 

goedgekeurd en vastgesteld. 

De verslagen van de werkgroepen behoeven niet de instemming van de ALV. Zij zijn een 

weergave van de werkzaamheden die Park en werkgroepen gezamenlijk hebben geïnitieerd. 

 

4. Jaarrekening 2017. 

Penningmeester Rolf Oosterbaan licht de Jaarrekening 2017 toe en complimenteert de 

coördinatoren van de werkgroepen vanwege het zorgvuldig omgaan met de middelen. 

Aangezien er geen vragen zijn stelt de voorzitter voor de Jaarrekening 2017 vast te stellen. 

Onder applaus wordt het bestuur gedechargeerd. 

 

Begroting 2018. 

Deze laatste begroting van de ‘Vereniging van Vrienden van De Hoge Veluwe’ laat een tekort 

zien van € 12000,00. Het laatste Magazine wordt een bijzondere. Een dubbeldik nummer en 

dit kost wat. De vergadering gaat akkoord, mede gezien de financiële situatie van de 

Vereniging. De begroting 2018 wordt zonder vragen of commentaar vastgesteld. 

 

5. Nieuwe coördinator Dennenscheerders en Tuingroep. 

Na het plotselinge overlijden van Guido Fedder heeft Hanneke Spaans zijn taken als interim-

coördinator op zich genomen. Het bestuur is haar daar zeer erkentelijk voor. 

In gesprekkenrondes met een delegatie van het bestuur hebben zich drie kandidaten  

geprofileerd. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Robert ten Hooven. Hier niet aanwezig 

(vakantie).  

 

6. Presentatie ‘Het Park in de Tweede Wereldoorlog’ door Co Middelweerdt, natuurgids en 

Tjitske van der Veer, lid van de Werkgroep Flora. 

Een Powerpoint Presentatie over een turbulente periode in het bestaan van het Park en de 

invloed die dat heden ten dage nog toont in de flora op locaties van voormalige rolbanen en 

opstelplaatsen. (gelobd Maanvaren, kleine Schorseneer). 

 

7. Korte pauze. 

8. Toespraak van de heer Seger baron van Voorst tot Voorst, directeur-bestuurder van het 

Park. 

Puntsgewijze weergave. 

 

* De historie van het Dienstgebouw en de restauratie. 

* De werkgroepen vergaderen zoveel mogelijk in het Dienstgebouw. 

* Bezoekcijfers van het Park: naar de 600.000 in 2018. 

* Veel activiteiten, beslist geen ‘pretpark’. 

* Fondsenwerving: 10% subsidie exploitatievergoeding voor het onderhoud van de natuur.     

Drie miljoen steun van de provincie als investeringssubsidie voor de ontwikkeling van                       

het Landhuis. Steun van het bedrijfsleven op de Veluwe/regio. 

* Opening Landhuis: 21 juni 2019 
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* Promotie van de provincie Gelderland voor de Veluwe: gebruikmaking van iconen: icoon 

Landhuis en icoon Market Garden. 

* Parkrestaurant bevalt goed. Locatie en bediening voldoen ruimschoots aan de eisen. Omzet 

hoger van in de KK. Horecamensen moeilijk de krijgen, vooral koks. 

* ICT: Wijnand van de Vendel. Nieuw hoofd Levi Roelofsma. 

* Rijzenburg wordt zorginstelling. Het krijgt een dubbel volume. Instelling voor 

dementerenden. 

* Het Landhuis: men is bezig met de kelders en de vloer. Er verschijnt een digitale 

nieuwsbrief over de vorderingen. 

* Vliegveld Lelystad en overlast voor Veluwe en Park: het Park gebruikt zijn netwerk, zowel in 

de provincie als in Den Haag. Gedeputeerde Meijers spreekt namens de HV. Het is niet zeker 

dat het goed komt. We moeten het probleem niet verschuiven zodat een ander dan het Park 

er vervolgens last van heeft. 

* Oostvaardersplassen: Niet gemengd in discussie vanwege de goede relatie met SBB. Niet 

bekritiseren.  

* BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) : een functie die echt nodig is. 

* Wolf: het schijnt dat de wolf in het Park is geweest. Het is een serieus onderwerp. Er is zelfs 

al een ‘wolvendraaiboek’. 

* Onderzoek studenten (Ned. en buitenland): epidemieën, varkenspest. 

* Bosverjonging Otterlosebos; gevolgen voor hertenpopulatie. 

* Prunus en Krent bestrijden? 

* Korhoenders: proef is gestopt. Moet geëvalueerd worden. 

* Kleine schorseneer. 

* Bel Europe Award: in Brussel ontvangen voor consistent actief beheer. 

* Samenwerking vrijwilligers: bijzonder goed. Het bestuur van de Vrienden steekt er veel tijd 

in. Complimenten aan het adres van het bestuur. 

* Dank aan Fenny Rietman en Henk Beukhof voor de organisatie. 

* Felicitaties voor bestuurslid Leida van den Brink en natuurgids Theo Esmeijer bij het 

‘verdienen ‘ van een Koninklijke Onderscheiding. 

 

9. Vragenbriefjes. 

Frans Durmeijer m.b.t. lawaai Vliegbasis Deelen. 

Gert van Wijk m.b.t. effecten struinverbod: roodwild beter verspreid, kleinere roedels. Alle 

paden zijn toegankelijk tenzij er een bord staat. 

Ingang Schaarsbergen dicht: absoluut niet. 

Frits Jongepier: max. snelheid 60 km/h – advies 40 km/h 

Mevr. M. Berkhout:  Lelystad ‘in goede banen leiden’. Wat is dat? In principe gaat het om de 

hoogte. Dit wordt niet een korte termijn oplossing. 

Ron Reitsma: Mogelijkheid tot schriftelijk stemmen? Ja zeker, een ander lid machtigen. 

Indien er geen 2/3 meerderheid voor de statutenwijziging is: dan vervalt alles. 

Angela Marell: brieven voor in infobijeenkomsten zijn erg laat verstuurd. Ze zijn weken 

tevoren verstuurd. Schuldige is de bezorginstantie. Overigens geen klachten van dien aard 

ontvangen. 

Joop Steenwinkel: hoe is de procedure verlopen m.b.t. benoeming coördinator 

dennenscheerders? Reeds eerder beantwoord. 

 

10. Sluiting. 

De voorzitter dankt de leden voor hun komst naar het Dienstgebouw en nodigt iedereen uit 

voor een hapje en een drankje. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering  

Vereniging van Vrienden van De Hoge Veluwe 

 

 

 

Datum en plaats 

8 juni 2018 aanvang 10.00 uur 

Locatie Fletcher Hotel Zeegser Duinen 

Schipborgweg  

9483 TL Zeegse 

 

 

 

1. Opening vergadering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom.  

 

2. Mededelingen 

De voorzitter informeert de leden over het gebruik van de vragenbriefjes waarmee de leden 

hun vragen kunnen stellen. Deze zullen worden gebundeld en tijdens de vergadering door 

het bestuur worden beantwoord.  De leden die nog niet in het bezit zijn van stembriefjes 

worden verwezen naar de ingang van de zaal waar zij deze in ontvangst kunnen nemen. Er 

wordt uitsluitend schriftelijk gestemd over de wijziging van de statuten. Leden die zich nog 

niet geregistreerd hebben worden verzocht dit alsnog te doen bij de ingang van de zaal. 

Leden die met de bus zijn gekomen zijn al geregistreerd. 

De voorzitter constateert dat de statutaire voorschriften voor het oproepen van de algemene 

ledenvergadering waarin de statuten worden gewijzigd zijn nageleefd. Het voorstel tot 

statutenwijziging conform het door Nauta Dutilh N.V. notariaat opgestelde ontwerp met 

kenmerk 80057667 M 23467663 is ten minste 14 dagen voor de algemene ledenvergadering 

kenbaar gemaakt aan de leden.  

 

3. Toelichting omvorming vereniging. 

De voorzitter geeft uitleg aan de vergadering door middel van een samenvatting wat de 

reden en het doel van de omvorming van de vereniging is. 

 

4. Toelichting aanpassing statuten 

Voor de voorgestelde wijziging van de statuten wordt verwezen naar de publicaties op de 

site van de vereniging. Tevens is conform de statuten een exemplaar ter inzage gelegd bij het 

secretariaat van het Dienstgebouw in het Park. Bij de ingang van de zaal liggen nogmaals 

gedrukte exemplaren voor de leden. De voorzitter benoemt kortheidshalve de belangrijkste 

punten uit de statutenwijziging en legt uit wat de reden daarvan is. 
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5. Presentatie Stichting Hoge Veluwe Fonds 

Harald de Boer, Adjunct directeur Fondsenwerving geeft een presentatie over het doel en 

werking van het fonds. 

 

6. Beantwoording schriftelijke vragen 

Het bestuur beantwoordt de door de leden van deze vergadering gestelde schriftelijke 

vragen die door middel van vragenbriefjes zijn ingediend. De voorzitter informeert de 

vergadering over een op de ALV van 26 mei gestelde vraag wat er gaat gebeuren indien er 

geen twee derde  meerderheid van de stemmen voor deze statutenwijziging is.  Het door het 

Park aangeboden pakket van gratis toegang tot het Park voor alle leden en een jaarlijkse 

ontvangst voor de ideële leden komt dan te vervallen. Dit aanbod is namelijk eenmalig. Er is 

geen alternatief voorstel of plan.  

 

7. Benoeming stemcommissie 

De voorzitter legt de stemprocedure uit. De leden kunnen hun keuze kenbaar maken door 

middel van een gekleurde kaart. In de uitgereikte enveloppe zitten drie kaarten met de 

kleuren rood, groen en wit. Groen betekent voor de statutenwijziging. Rood is tegen en wit is 

onthouding van stemming. De uitgebrachte stemmen worden geteld door de 

stemcommissie. Deze bestaat uit: namens het bestuur: Rolf Oosterbaan (vz), namens de 

vergadering de leden Joke Verweij en Tony van Wassenberg. 

 

8. Stemming 

De aanwezige leden hebben hun stem uitgebracht conform de door het bestuur vastgestelde 

procedure. De secretaris van het bestuur voegt daarbij de schriftelijke stemmen die zijn 

uitgebracht door middel van een door de desbetreffende leden verstrekte machtiging. 

 

9. Korte schorsing  

De voorzitter schorst de vergadering voor een korte periode ten behoeve van het tellen van 

de stemmen. De leden worden verzocht in de zaal te blijven in verband met het tijdschema. 

 

10. Uitslag stemming 

De voorzitter neemt kennis van de uitslag van de stemming die door de stemcommissie is 

vastgesteld en informeert de vergadering over het aantal uitgebrachte stemmen voor, tegen 

en onthouding.  Er wordt vastgesteld dat het aantal stemmen voor de statutenwijziging 

voldoet aan de statutaire eis van twee-derde van de uitgebrachte stemmen en dat daarmee 

het besluit tot statutenwijziging genomen is.  

Uitgebracht: 186 stemmen, waarvan 170 ter vergadering en 16 met schriftelijke volmacht. 

Er waren 9 onthoudingen en 6 tegenstemmers. 

Vóór de transitie 92%, tegen 3,2% en onthouding 4,8% 

 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt de leden voor hun komst naar de vergadering en wenst iedereen nog 

een plezierige dag toe. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 

Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe 

 

 

Datum en plaats 

20 november 2018 aanvang 19.15 uur 

Locatie “Kemperberg” NP Hoge Veluwe 

Kemperbergerweg 

Arnhem 

 

 

Aanwezige leden: 

Rob Rombouts, Jan de Greef, Ed Quax, Dirry Sint Nicolaas, Wim Belgraver, Robert ten Hooven, Henk 

Berkhout, Peter v.d. Bel, Leida v.d. Brink, Cees Krijger (vz.), Leo van Klaveren, Rolf Oosterbaan, Jeroen 

Meester, Marry Woudenberg, Henk den Besten, Riet Schmidt, Niko Visser, Jan Bokdam, Willem van 

Wassenberg, Maarten van Basten, Jaap Norg, Henny Rave. 

Bericht van verhindering: 

Geert van Wijk, Eveline Vaane, Nina de Vries. 

 

Opening vergadering en agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige welkom. De agenda wordt 

vastgesteld. 

 

 

1. Mededelingen 

De voorzitter informeert de aanwezig leden over het doel van deze algemene 

ledenvergadering en de redenen waarom deze ALV is uitgeschreven. De oproep voor deze 

ALV is conform de statuten uitgevoerd. De leden hebben een persoonlijke uitnodiging 

ontvangen. De oproep is ook geplaatst op de site van de vereniging met publicatie van de 

concept statutenwijziging. Deze concept statutenwijziging is eveneens ter inzage gelegd voor 

alle leden op het secretariaat van het kantoor van het Park.  

Bij de ingang van het verenigingsgebouw van Kemperberg  liggen exemplaren van de 

voorgestelde statutenwijziging ten behoeve van de leden die de ALV bijwonen. 

De voorzitter constateert dat de statutaire voorschriften voor het oproepen van de algemene 

ledenvergadering waarin de statuten worden gewijzigd zijn nageleefd. Het voorstel tot 

statutenwijziging conform het door Nauta Dutilh N.V. opgesteld ontwerp d.d. 10 september 

2018 waarin de onderstaande wijziging is vermeld (zie citaat) is ten minste 14 dagen voor de 

algemene ledenvergadering kenbaar gemaakt aan de leden: 

Citaat voorgestelde wijziging: 

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant[e], handelend als gemeld, de 
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  van de Vereniging bij deze als volgt partieel te wijzigen: 

 Artikel 19 lid 3 komt te luiden als volgt: 

 "19.3 Een eventueel batig liquidatiesaldo moet ten goede komen aan een andere Algemeen 

Nut Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling." 

 

2. Beantwoording van vragen 

 De voorzitter geeft uitleg aan de vergadering wat de eventuele consequenties zijn van de 

wijziging van artikel 19 van de statuten en beantwoordt de door de leden gestelde vragen. 

 

3. Stemming 

 De aanwezige leden hebben hun stem uitgebracht conform de door het bestuur vastgestelde 

procedure. De secretaris voegt daarbij de schriftelijke stemmen die zijn uitgebracht door 

middel van een door de desbetreffende leden verstrekte machtiging.  

 

4. Uitslag stemming 

De secretaris en voorzitter tellen het aantal uitgebrachte stemmen en informeren de 

vergadering over de uitslag: 

 

Uitgebrachte stemmen: 22, waarvan allen ter vergadering en 4 met schriftelijke volmacht. Er 

zijn 26 stemmen voor de wijziging, geen onthoudingen en geen tegenstemmers. 

Voor de wijziging: 100%, tegen 0% en onthouding 0% 

 

5. Vaststelling 

 Er wordt vastgesteld door de vergadering dat het aantal stemmen voor de statutenwijziging 

voldoet aan de statutaire eis van twee-derde van de uitgebrachte stemmen en daarmee het 

besluit tot statutenwijziging is genomen. 

 

6. Sluiting 

 De voorzitter bedankt de leden voor hun komst naar de vergadering en wenst iedereen nog 

een plezierige avond toe. 
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Jaarverslagen. 

2018 – Bestuur 
 

In 2018 was het bestuur als volgt samengesteld: 

Leo van Klaveren, secretaris; Leida van den Brink-Honders, vice voorzitter; 

Henk Berkhout, algemeen bestuurslid; Rolf Oosterbaan, penningmeester; 

Hans Nieukerke, algemeen bestuurslid; Cees Krijger, voorzitter. 

In ons jaarverslag 2017 zijn een aantal uitdagingen gememoreerd die om 

een oplossing vroegen met het doel de continuïteit van onze vereniging voor 

de toekomst zeker te stellen. Bij onze ideële leden leefde de wens dat de verenging meer kon bieden 

dan een interessant magazine. Vanuit de achterban waren er opmerkingen over de kosten van ons 

verenigingsblad en het feit dat een digitaal exemplaar papier, dus bomen zou besparen. Het dalend 

aantal ideële leden en daardoor de financiële bijdragen liepen al jaren achteruit. Het vrijwilligerswerk 

is echter springlevend en ontwikkelt zich nog steeds op een positieve wijze hetgeen een belangrijke 

bijdrage is aan het functioneren van het Park. 

Een werkgroep van het Bestuur en het Park hebben intensief overlegd wat de antwoorden zouden 

kunnen zijn op al deze vragen. Daaruit is een voorstel gekomen. Dat is met de leden 

gecommuniceerd door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, individuele brieven, persoonlijke e-

mailwisseling en telefonisch contact. De Algemene Ledenvergadering is op 8 juni 2018 akkoord 

gegaan met een ingrijpende wijziging van de structuur van de vereniging.  

De ideële leden die tot die datum lid waren en hun contributie betaald hebben kunnen aanspraak 

maken op een aantal faciliteiten in het Park tegen betaling van € 25,-- per jaar aan de Stichting Hoge 

Veluwe Fonds. Leden voor het leven zijn vrijgesteld van het voldoen van deze bijdrage. Deze regeling 

geldt ook voor de actieve vrijwilligers die afscheid nemen. Ook zij kunnen zich aanmelden bij het 

fonds voor deze faciliteiten tegen deze beperkte jaarlijkse bijdrage van € 25,-- mits zij op 8 juni lid 

waren en de contributie voldaan hebben. 

Ter vermijding van misverstanden heeft onze vereniging een nieuwe naam: Vereniging van 

Vrijwilligers van de Hoge Veluwe. De naam “Vrienden van” blijft wel bestaan, maar wordt gebruikt 

door het Park en het Hoge Veluwe Fonds met als doel om alle contribuanten die het Park 

ondersteunen samen te brengen. Uiteindelijk is iedereen een vriend van het Park die sponsor, 

donateur of schenker is.  

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe 

huisstijl en een site. Dat is even wennen, want 

zo’n majeure wijziging voor een club die sinds 

1948 bestaat roept emoties op en dat is 

begrijpelijk. Wat ons bindt is de liefde voor het 

Park, de natuur en het feit dat het 

vrijwilligerswerk zich positief ontwikkelt, 

zowel in het aantal vrijwilligers als in 

activiteiten. Er is nu voldaan aan de wensen 

van de leden en tevens heeft de vereniging 

een solide basis om verder te bouwen aan de 

toekomst. 
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2018 – Ledenadministratie 

De reguliere taken van de ledenadministratie omvatten: 

• invoeren van nieuwe leden   

• uitschrijven leden i.v.m. opzegging, verhuizing  

• verwerken verhuisberichten en wijziging mailadressen   

• met de melders correct correspondentie voeren  

• nazenden van bladen na meldingen van gemiste leden 

beantwoorden uiteenlopende vragen van leden en niet-leden 

aangaande Park en Vereniging 

• 4 x per jaar verzenden actueel ledenbestand naar de drukker 

• per juli 2018 voor de nieuwe Digitale Nieuwsbrief gaat het bestand naar de redactie     

• April: jaarlijkse check voorjaarsbestand vrijwilligers naar het Park i.v.m. vrijwilligersuitje 

• november: jaarlijkse check via coördinatoren en voorlieden i.v.m. actualisering  

vrijwilligersbestand t.b.v. aanlevering aan het Park i.v.m. dienstkaarten komend jaar. 

2018 stond ook voor de ledenadministratie in het teken van de omvorming van de Vereniging van 

Vrienden naar een Vereniging van Vrijwilligers. 

Jaarwisseling 2017/2018, brief bestuur over voorgenomen omvorming vereniging naar alle 

leden. Reacties komen binnen bij LEAD.  

• Januari 2018 nieuwe leden door LEAD voorleggen aan het Bestuur i.v.m. stop aanname leden 

vereniging tenzij plek.     

• Januari 2018 invoering VOG. Alle vrijwilligers moeten deze aanvragen.   

• Per mei 2018 worden de privacyregels aangescherpt. De LEAD levert bij het bestuur een 

privacyreglement aan. De ledenadministratie wordt overeenkomstig aangepast  i.v.m. 

opzeggingen ouder dan 2 jaar.  

• Juni 2018 bestand naar het Park t.b.v.een brief en kaart aan ideële leden over omvorming. 

 

Bij LEAD komen reacties en vragen binnen. Deze worden naar beste weten     beantwoord waarbij 

aangetekend moet worden dat een goede afstemming tussen het Park en de nieuwe Vereniging, 

inclusief de ledenadministratie, nog moet groeien. Maar het gaat de goede kant op. 

 

Willem van Wassenberg,  Ledenadministratie. 

 

2018 – Kemperberg 

De Kemperberg wordt het hele jaar door intensief gebruikt:    

bestuursoverleg, Flora, Fauna, Natuurgidsen, rondleiders Hubertus, 

Dennenscheerders, instuif, Groencursus, winteracademie, cursussen.     

  

April t/m juni maakt ook het NIOO gebruik van de Kemperberg. Dat vraagt  

improviseren, maar meestal verloopt het goed. 

 

De drukste perioden zijn het voorjaar, de herfst en de winter. De 

zomerperiode is wat rustiger. 
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Het beheer omvat coördineren gebruik, inkoop gebruiksartikelen, schoonhouden pand en de directe 

omgeving. Voor technische aspecten is Ed Quax aanspreekpunt,  

voor laptop/beamer etc. is dat ICT. 

 

Opvallende gebeurtenissen: 

- de stormschade in het afgelopen seizoen, door een deel 

van een beuk op het dak. 

- overlast van muizen, die ontdekt hadden dat er iets te 

halen viel. Inmiddels weer   

  onder controle. 

- aanschaf beeldscherm. 

- aan de TV-ploeg van het programma Vroege Vogels werd 

enkele dagen onderdak  

  verleend. 

- verder wat kleine zaken als defect aan herentoilet en gasfornuis.. 

Willem van Wassenberg 

 

 

2018 – Dennenscheerders en Tuingroep 

Jachthuis 

Het jaar 2018 kende een aantal kleine en grote 

veranderingen. Belangrijke verandering is de 

aanstelling van een nieuwe coördinator voor deze 

werkgroepen wat door het plotseling overlijden 

van de voorganger noodzakelijk werd.  

De 4 dennenscheerdersgroepen zijn nagenoeg alle met het maximaal aantal vrijwilligers van 30 per 

groep bezet. Wel-is-waar zijn er nieuwe vrijwilligers toegetreden tot de tuingroep Hubertus; echter 

deze groep blijft kampen met een onderbezetting.  

Het jaar 2018 zal voor lang in ons geheugen gegrift staan vanwege de uitzonderlijk lange en droge 

zomer. De gevolgen daarvan zijn nog steeds merkbaar in het veld.  

Plannen voor het jaar 2019 zijn vooral toegespitst op noodzakelijk groot onderhoud aan de 

schaftketen. Enerzijds is het nodig om de wagens technisch in goede conditie te krijgen en anderzijds 

heeft de verandering van Vereniging van Vrienden naar Vereniging van Vrijwilligers ook invloed op de 

belettering op de wagens. In het voorjaar zullen m.n. de dennenscheerders de kwast ter hand nemen 

en het schilderwerk gaan uitvoeren. Of en in hoeverre bepaalde modernisering in en aan de 

schaftketen kan worden uitgevoerd, zal afhangen van de wensen en mogelijkheden. Zorgen zijn er 

over de gezondheid van enkele vrijwilligers en/of hun partners.  
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2018 – Werkgroep Fauna 

De werkzaamheden van de werkgroep bestonden ook in 2018 uit diverse 

inventarisaties m.b.t. de volgende soortgroepen: dagvlinders, libellen, 

sprinkhanen en krekels, spinnen, overige insecten, amfibieën en reptielen, 

vleermuizen, boommarters, dassen en uiteraard  de vogels.  

In dit jaarverslag een paar bijzondere en nieuwe zaken m.b.t. onze 

werkzaamheden. Een uitgebreider verslag is op verzoek verkrijgbaar. 

Om met de vogels te beginnen, naast de broedvogelmonitoring is er ook in 

mei en juni weer op meerdere avonden gezocht naar de nachtzwaluw. Altijd bijzonder om ’s avonds 

tegen schemer en later in het donker op de open velden in het Park te zijn. Gelukkig liet de 

nachtzwaluw zich dit jaar weer goed horen (en zien). Het aantal territoria zit duidelijk in de lift: we 

volgen min of meer de landelijke trend waarbij de nachtzwaluw van een zeldzame vogel is 

toegenomen tot een vrij normaal voorkomende vogel.  

Op het terrein van de dagvlinders zijn er twee nieuwe monitoringsroutes bijgekomen, langs de 

corridor bij het Zinkgat richting vliegveld Deelen en één langs het raster met het Vliegveld. De route 

langs de kale corridor leverde nog niet veel interessante waarnemingen op, maar langs het vliegveld 

ligt een rijk vlindergebied. Hopelijk zit er nog voldoende plantenzaad in de bodem op de corridor, 

zodat ook daar voor de vlinders meer te halen komt. Het aantal dagvlinderroutes is nu 17, waarbij er 

4 op vliegveld Deelen liggen. Ook is het aantal ei-telplots voor het gentiaanblauwtje uitgebreid en 

hebben we een gebiedsdekkende telling gedaan in het noordelijk deel van het Deelense Veld. Het 

kleinschalig plaggen en harken van de dennenscheerders tijdens de winter van 2017-2018 heeft het 

gebied opener gemaakt en de klokjesgentianen werden goed gevonden door de gentiaanblauwtjes.  

Naast de jaarlijkse routes en inventarisaties wordt er ook m.b.v. sleepnet, klopscherm of op zicht 

gezocht naar andere insecten en spinnen. Deze ‘losse waarnemingen’ zijn een aanvulling op de 

inventarisaties en vertellen veel over de biodiversiteit in het Park. 

 

De zomer van 2018 was extreem warm en droog, de effecten hiervan op de fauna waren voor een 

deel al direct zichtbaar: bijvoorbeeld weinig juveniele zandhagedissen tijdens de tellingen in augustus 

en september. Drooggevallen vennen, dus zeer weinig libellen. Wat de effecten van deze droogte 

voor de komende generaties zal zijn weten we pas in 2019. 

 

Het ledental van de faunawerkgroep schommelt al jaren rond de 25 leden. Helaas hebben we in 2018 

afscheid moeten nemen van een aantal kernleden van de faunawerkgroep. Leeftijd (80 jaar is de 

pensioengerechtigde leeftijd) en ernstige gezondheidsproblemen waren aanleiding tot dit spijtige 

afscheid. Het is de verwachting dat we voor deze leden goede vervangers moeten zoeken, hetgeen 

niet eenvoudig zal zijn. 

 

Nina de Vries 

Coördinator Faunawerkgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Icarusblauwtje 
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2018 – Werkgroep Flora 
 

Helaas is één van onze leden in 2018 overleden. Velen van ons hebben de 

indrukwekkende afscheidsdienst bijgewoond. Een ander lid is 80 jaar 

geworden en heeft haar activiteiten aan het eind van het jaar moeten 

beëindigen.   

Reguliere activiteiten 

Van half april tot eind september  waren er op de vaste dinsdagochtend 22 

inventarisaties. Het gemiddelde aantal personen was hierbij 10. Dit betekent dat er op deze 

ochtenden ruim 900 uur is geïnventariseerd en dat we bijna elke keer met 3 groepen aan de slag 

konden! We ondervonden veel hinder van de temperatuur en droogte. Door de hoge temperatuur 

zijn op 7 augustus de inventarisaties zelfs afgelast. Een unicum! 

In overleg met het Park was afgesproken om de SNL-soorten Heidezegge, Gelobde maanvaren en 

Addertong zo volledig mogelijk te inventariseren. Met volledige inzet is het in mei gelukt om de 

Heidezegge met ruim 21500 getelde bloeiaren nauwkeurig in kaart te brengen. Daarna bleek het 

onmogelijk om de Gelobde maanvaren en Addertong nog te inventariseren: de planten waren in 

enkele dagen volledig verdroogd en slechts met grote moeite werd nog een enkel exemplaar 

gevonden. Beide soorten komen in 2019 weer in de planning. De inventarisaties voor de houtoogst 

en voor de werkzaamheden in het kader van “Beheer open ruimte” in het zuidoosten van het Park 

vergden ook de nodige inspanning. Hierdoor is het niet gelukt om, zoals gewenst, ook dit jaar een 

zesde deel van het Park te inventariseren.  

Andere activiteiten 

Buiten de vaste dinsdagochtend zijn er Klokjesgentianen en Gevlekte orchissen geteld. Ook de 

successie van de vaatplanten op een plagplek en bijbehorende blanco in de Orchideeënhoek bij de 

Deelense Was is weer in kaart gebracht. Andere leden van de Florawerkgroep  inventariseerden 

korstmossen, twee personen paddenstoelen en 1 lid blad- en levermossen. Hiervan zijn ook dit jaar 

verslagen gemaakt die in 2019 worden besproken. 

Het maaien en afharken van het Pijpenstrootje dat we vanaf 2016 doen, heeft duidelijk een positief 

effect op de Kleine schorseneer!  

Er is en blijft nog veel (en leuk) werk te doen! Nieuwe leden zijn van harte welkom!   

Eind 2018 heeft Jan Bokdam het coördinatorschap van mij overgenomen. 

Niko Visser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    heidezegge 

 



15 

 

2018 – Natuurgidsen en Groencursus 
 

Het jaar 2018 is een jaar vol activiteiten geweest voor de Natuurgidsen. In 

totaal hebben wij bijna 1500 excursies verzorgd. Het grootste deel van de 

excursies is in het Nederlands maar dit jaar waren er uitzonderlijk veel 

aanvragen voor excursies in het Engels. Ook waren er regelmatig  excursies in 

het Duits en Frans. 

In januari 2018 is een nieuwe opleiding voor Natuurgids van start gegaan met 

18 deelnemers. Twee cursisten zijn  halverwege dit jaar gestopt met de opleiding. In juni 2019 hopen 

de cursisten hun certificaat te halen. 

Een activiteit die steeds veel deelnemers laat zien is Wandelfit. Dit is een sportieve activiteit die twee 

keer per week o.l.v. een natuurgids wordt uitgevoerd. Deze gidsen hebben een cursus voor 

wandelcoach gevolgd. Ook werden er tijdens iedere vakantieperiode kinderactiviteiten 

georganiseerd. Het aantal deelnemers was heel wisselend. We zien dat de herfst- en  kerstvakantie 

goed scoren qua bezoekersaantallen. Hoge Veluwe en WOII is een druk bezochte excursie die in het 

gebied rond het Zinkgat wordt verzorgd. Tijdens deze excursie zien deelnemers op verschillende 

plaatsen restanten van start- en landingsbanen en munitieopslag van de Duitsers. Dit jaar wordt er 

een excursie uitgewerkt voor de herdenking “75 jaar Market Garden”. 

Drie keer is er een gidsenoverleg geweest gevolgd door scholing. Daarnaast is er door de 

Jachtopzieners een presentatie gehouden voorafgaand aan de Jacht- en Wildbeheertentoonstelling 

en de Bronstperiode. Ook zijn er door de vogelaars onder de Natuurgidsen verschillende educatieve 

vogelexcursies georganiseerd. In het najaar is er 

een scholing geweest m.b.t. paddenstoelen. 

Dit jaar werd er voor de tweede keer een 

Winteracademie georganiseerd. De eerste 

avonden waren in november en december. Het  

thema was  “Insecten”. De eerste avond was er 

een spreker die een kookboek heeft geschreven 

met gerechten waarin insecten zijn verwerkt. 

Ook zijn er een middag en avond geweest 

waarbij insecten bekeken konden worden onder 

de microscoop. Dit jaar is de  Winteracademie  

in samenwerking met de Faunawerkgroep. 

In het begin van het jaar is Ab Hofman 

overleden. We kennen Ab als een markante 

persoonlijkheid en een collegiale natuurgids. We 

missen Ab. Arie Bax heeft afscheid genomen 

vanwege het bereiken van de 80 jarige leeftijd. 

Ron Reitsma en Marinus Kamphuis hebben 

afscheid genomen om meer tijd voor andere 

zaken te hebben. 

Aan het eind van 2018 bestond onze werkgroep 

Natuurgidsen uit 47 leden. 

Dirry Sint Nicolaas, coördinator natuurgidsen 
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2018 - Groencursus 

In oktober 2018 zijn we voor de 6e keer gestart met de Vervolg-Groencursus. 

Hiervoor hebben zich 38 cursisten aangemeld en in 2018 hebben we de eerste 

3 onderdelen gegeven. In de herfstmaand oktober natuurlijk de schimmels, 

gevolgd in november met het onderdeel communicatie in de natuur. In 

december kregen de cursisten de kleine zoogdieren voorgeschoteld. Verder 

werd er gekeken naar diersporen, waarmee de dieren hun aanwezigheid 

verraden in het Park. De aandacht en belangstelling voor deze onderdelen was 

weer groot.  ’s Middags gingen we gezamenlijk op pad om opgedane kennis in de ochtend waar te 

nemen in het veld. Zo werden er waarnemingen gedaan, waar eerder aan voorbij gelopen werd. In 

2019 gaat de cursus verder met nog 4 onderdelen, t.w. Water op en onder de Veluwe,  Landschap als 

geheugen, Darwin en evolutie en Vogels. In april wordt de cursus afgesloten met een certificaat. Van 

elke cursusdag ontvangen de deelnemers een syllabus en aan het eind van de cursus heeft men een 

mooi naslagwerk. 

De basis Groencursus welke was gestart in 2017 

werd in april 2018 afgerond door 38 cursisten en 

werd ze het verdiende certificaat overhandigd. 

Veel van deze cursisten zien we terug in de  

Vervolg-Groencursus die nu loopt.  Niet alleen 

de cursisten geeft het volgen van de cursus veel 

voldoening, ook de docenten gaan met een 

tevreden gevoel naar huis. Het geeft zoveel 

plezier om door de  kennisoverdracht de 

cursisten nog meer van het Park te laten 

genieten.  

 

Henny Rave en Jaap Norg, cursusleiding.  

 

 

 

2018 – Publieksmedewerkers 
De balie van het Bezoekerscentrum is de werkplek van een dertigtal 

vrijwilligers, die zo’n 3 a 4x per maand hun diensten als 

“Publieksmedewerkers” draaien, bijgestaan door een vaste kracht van het 

Park. De veelheid aan activiteiten en mogelijkheden voor bezoekers aan het 

Park, maakt dat de medewerkers veel moeten weten en zich regelmatig 

moeten bijscholen. Het verstrekken van informatie en vraagbaak zijn voor de 

vele bezoekers, is een inspirerende bezigheid. Medewerkers die 

parkbezoekers te woord staan wanneer ze met vragen komen of informatie 

willen hebben over de activiteiten in het Park. Waar kunnen we wild zien, een mooie fiets – of 

wandelroute, is er nog een plekje vrij in één van de rondleidingen in het Jachthuis St. Hubertus. De 

meest uiteenlopende vragen waarop een helder antwoord verwacht wordt. 

Verreweg de meeste werkgroepleden hebben een sterke binding met het Park. Niet alleen vanwege 

de natuur of cultuur, maar vanwege de combinatie. De natuur van Het Nationale Park De Hoge 

Veluwe is overweldigend, en is het grootste actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in 

Nederland. Verschillende Veluwse landschappen, loof-, naald- en gemengde bossen, natte en droge 
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heidevelden, grasvlakten en stuifzandlandschappen. Het Park herbergt een ongekende diversiteit aan 

plant- en diersoorten en is belangrijk onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. 

In het centrumgebied van het Park, in aanbouw, Het Landhuis. Het Landhuis wordt een 

multifunctioneel gebouw, de plek voor informatie over het Park. Het gaat onder meer het 

Parkrestaurant, de Parkwinkel, Informatievoorziening en ontvangstruimten huisvesten. Naar 

verwachting gaat eind juni 2019 het gebouw open voor publiek. De hal in het nieuwe Landhuis wordt 

de 2e werkplek van de werkgroep “Publiekmedewerkers”. “The place to be”, het samenvoegen van 

vele activiteiten in één gebouw zal onherroepelijk meer reuring geven. 

Een hele uitdaging voor onze 

werkgroep om te zorgen dat wij op 

tijd klaar zijn om deze klus aan te 

kunnen. Het aantal vrijwilligers zal 

moeten toenemen van nu een 

dertigtal medewerkers naar rond 

de 50 medewerkers. Bent u op 

zoek naar een leuke 

vrijwilligersfunctie in een prachtige 

omgeving, meldt u dan aan. Bekijk 

de website van de Vereniging 

Vrijwilligers van de Hoge Veluwe: 

www.vrijwilligershogeveluwe.nl 

Henk den Besten, coördinator 

Publieksmedewerkers  

 

 

2018 – Rondleiders Jachthuis Sint Hubertus. 

In 2018 hebben we 24.021 bezoekers ontvangen in het Jachthuis. Een stijging 

van 4% vergeleken met 2017.  

De themarondleiding “Kijkje in de Keuken” werd heel goed bezocht. Over het 

algemeen ligt het percentage bezoekers voor themarondleidingen ietsje lager. 

Maar het keukenbezoek was een knaller! 

De speciale rondleiding “Binnen en een wandeling rondom het Jachthuis” is 

ietsje gestegen qua aantal bezoekers. 

We zijn gestart met een rondleiding door het Jachthuis en daaraan gekoppeld een bezoek aan het 

Dienstgebouw.  Dat viel in goede aarde en we gaan daarmee door in 2019. 

Het aantal leerlingen van het basisonderwijs is gelijk gebleven. De samenwerking tussen Park en 

scholen is geïntensiveerd en dat leverde weer een betere afstemming op met de kinderwerkgroep, 

die opdrachten maakte voor de scholen. Het aantal leerlingen van het voortgezet onderwijs was 880 

en dat is een stijging van 5%.  
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De kinderactiviteit “Kunst kijken en Kunst maken” trekt nog te weinig kinderpubliek. Kinderen vinden 

het ‘heel leuk’, zeggen ze. Over deze 

activiteit moet de kinderwerkgroep 

nog eens nadenken.  

In de Theekoepel werden minder 

tickets verkocht. Dat komt 

waarschijnlijk omdat de 

openingstijden afgenomen zijn in 

het voor- en naseizoen. Opvallend is 

wel dat het Bezoekerscentrum meer 

tickets verkocht.  

De audioguides zijn 2.600 keer 

gebruikt. De Engelse en Duitse taal 

staan bovenaan. De uitbundigste 

reacties komen van de Chinese bezoekers als zij horen dat er audioguides in hun taal aanwezig zijn. 

Zij reageren heel blij, maar soms hangt men gaandeweg de wandeling de koptelefoon om de nek of 

kijken verlangend naar de gesloten deur van een vertrek. Duurt het te lang? 

 

Marry Woudenberg 

Coördinator werkgroep rondleiders Jachthuis Sint Hubertus  

 

 

2018 – Parkwinkel 

Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door verschillende vragen. 

Eén van de belangrijkste vragen was: hoe gaat de nieuwe winkel er uit zien? 

Inmiddels krijgen we al een goed beeld van de buitenkant , een imposant 

gebouw trekt al de aandacht. 

De binnenkant blijft, ook voor ons, nog een verrassing. Rijst gelijk de volgende 

vraag, welke vrijwilligers gaan dit pand bemensen, ook ’s avonds? 

Met het huidige aantal vrijwilligers, 25 op dit moment, gaat dit niet lukken. 

Dus ja, het laat zich al raden, waar halen wij nieuwe vrijwilligers 

vandaan? 

Het afgelopen jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen 

van drie vrijwilligers, één wil ik er bij naam noemen: Dhr. Henk 

van Bergen. 

Hij was de eerste man binnen ons team, wat elf jaar geleden nog 

heel bijzonder was. 

Henk heeft al die jaren met heel veel enthousiasme in de winkel 

gewerkt en de bezoekers geholpen bij hun aankopen. 

Het was echt zijn ding en met heel veel verdriet heeft hij, om 

gezondheidsredenen,  afscheid moeten nemen. 

Het afscheid, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst was dan ook erg 

emotioneel. 

Vanaf deze plaats nog een keer: Henk bedankt! 

De werkgroep heeft twee keer in het afgelopen jaar vergaderd, 

beide keren in Het Dienstgebouw. 
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Vragen zullen er altijd blijven, maar wij als “werkgroep vrijwilligers Parkwinkel”zullen ons altijd zo 

goed mogelijk blijven inzetten voor “onze” winkel, samen met de vaste 

medewerkers, waarmee de samenwerking ook het afgelopen jaar weer geweldig was. 

Ik zou zeggen: “Op naar een nieuw begin”. 

 

Riet Schmidt Coördinator Parkwinkel 

 

 

2018 – Bouwgroep 
Onder het motto, gewoon doorgaan, is de reparatie van de Plaggenhut weer 

opgepakt en afgemaakt. Alleen de gaten in de grond moesten nog door het 

Park met gravel gevuld worden. 

Inmiddels hadden wij het verzoek gekregen om voor de KA 500 

insectenkastjes te maken. Naast het zaag- en boorwerk moest er 3 km 

bamboe en tonkinstokken afgekort worden op 12 cm. Eén km bamboe werd 

door Dirry met de hand geknipt en de rest op de zaagmachine afgekort. 

Na het succes van de vogelobservatie nabij Otterlo werd besloten de hut nabij Schaarsbergen te 

renoveren. Na het volledig strippen van de hut, inclusief het dak, werden er nieuwe zitbanken een 

vensterbank en een duurzaam dak geplaatst.  

De volgende klus werd de vogelobservatie nabij Hoenderloo. Na het samenstellen van het 

bouwpakket ging het geheel op transport naar de werkplek. Het Park had bedacht dat een aantal 

mensen van de Bam, te gast in het Park, het werk mochten starten. (foutje bedankt). Na het nodige 

correctiewerk toch met veel plezier de hut getimmerd en in de bruinoleum gezet. Na Hoenderloo 

kwam de vraag of wij het verzakte dak van de Schuilkelder wilden repareren. De eiken palen waren 

totaal verrot waardoor de constructie inzakte.  Besloten werd de palen bovengronds af te zagen en 

er een betonnen poer onder te plaatsen. Met een schroefstempel werden alle elf palen waterpas 

gezet, een gat gegraven voor de bekisting en elk gevuld met 80 kg beton. Na het ontkisten en het  

aanvullen van de 

gaten staat alles er 

weer strak bij. Ook 

werden er vier 

nieuwe banken 

geplaatst. Al met al 

een heel productief 

jaar.   

Ed Quax, 

coördinator 

bouwploeg 
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2018 - Redactie 

 Intro 

In 2018 namen wij afscheid van de vereniging van Vrienden, ons Magazine, 

onze huisstijl en de papieren jaarnota.  Afscheid nemen is  voor mij nog 

steeds: met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de 

goede gedachten der herinnering. 

 

 

 

Onze Huisstijl 

 

De naam “Vrienden van” en het daarbij horende beeldmerk zijn medio 2018 overgedragen aan Het 

Park die daar een geheel eigen invulling aan geven. Voor onze nieuwe naam en ook voor de 

werkgroepen hebben wij een huisstijl ontwikkeld die wordt gekenmerkt door een plectrumvorm.   

Wij streven naar een coherent gebruik van onze huisstijl en zullen bij ieder gebruik ervan worden 

betrokken. 

 

Van gedrukt magazine naar digitale nieuwsbrief 

     

Gezien de veranderende structuur van de vereniging  hebben wij afscheid genomen van ons 

magazine en onze communicatie naar de leden en potentiële leden ‘gegoten’ in een set van digitale 

nieuwsbrieven. Wij hebben tot ons genoegen vastgesteld dat meer dan 90% van onze leden onze 

nieuwsbrief hebben gelezen en gemiddeld vier items hebben ‘aangeklikt.’ 
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Onze (Publieks-)website 

           

Met de nieuwe huisstijl is – per juli 2018 - ook een vernieuwde indeling gehanteerd van onze 

publieks-website. Daarin is plaatsgemaakt voor ‘verhalen uit het werkveld’ waarmee de werkgroepen 

hun werkzaamheden en werkplezier kunnen toelichten.  Verder willen wij door een gerichte SEO-

aanpak onze website zo hoog mogelijk in de zoekmachines (wo Google) positioneren. Dat is mede 

afhankelijk van het ‘klik”gedrag van onze leden en de interessante en actuele informatie voor onze 

bezoekers die wij met de leden kunnen gaan publiceren. 

 

Onze digitale Jaarnota en online betalen 

   

Voor online betalingen is iDeal nog altijd het meest populair in Nederland en meer dan de helft 

daarvan is in 2018 met een smartphone is gedaan. Reden om de papieren rekening niet meer te 

versturen en op de portikosten te besparen. In goed overleg hebben Willem van Wassenberg 

(Ledenadministratie), Rolf Oosterbaan (Penningmeester) en Maarten van Basten (Redactie) eind 

2018 de jaarnota digitaal verzonden. Van onze leden heeft – na het verzenden van een 

herinneringsnota - ca 88% de nota voor eind 2018 voldaan. 

Maarten van Basten. 
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2018 - werkgroep ICT 

 

In 2018 bestond de werkgroep uit drie personen. Doel van de 

werkgroep is de ondersteuning van de overige werkgroepen door het 

aanbieden van afgeschermde websites. Via die websites delen leden van 

de individuele werkgroepen informatie met elkaar uit (adressenlijsten, 

roosters, nieuwtjes). in 2018 zijn de werkgroepen overgezet naar een 

nieuwe versie. Inmiddels zijn alle werkgroepen over. Het jaar 2019 

wordt gebruikt om verbeteringen door te voeren en om meer werkgroepen aan te sluiten. 

Zo hebben onder andere de werkgroep Parkwinkel en Dennenscheerders interesse getoond. 

Een ander onderdeel waar de werkgroep zich mee bezig houdt is de apparatuur in de 

Kemperberg. Dat is met name door Foppe Dupuis gedaan. Edward van Beek en Renske 

Modderman zijn gestopt als vrijwilliger waardoor de kwetsbaarheid een aandachtspunt is. In 

2019 zal een vacature worden opengezet. 

 

Jeroen Meester 
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