
 
 
Verslag Ledenvergadering Vereniging Vijf Dorpen in ’t 
Groen op 17 april 2013 

 

 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en is blij met de opkomst. 

Mededelingen 
- Het aantal leden loopt terug. Het werk van de vereniging blijft belangrijk. De voorzitter roept 

op de vereniging meer bekendheid te geven en leden te werven.   
- Er is contact met de Stichting Milieuwerkgroep Ede. De inzet van deze stichting is 

vergelijkbaar met die van Vijf Dorpen. 
- Frans Beurskens is bereid gevonden de website van de vereniging te gaan beheren. Het is de 

bedoeling dat de website elke week wordt geactualiseerd. 

Notulen van de vergadering van 18 april 2012 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden met dank aan de secretaris vastgesteld. 

Jaarverslag 2012  
- De voorzitter wijst op de mooie omslag en dankt Flip Witte voor zijn foto’s. 
- Een van de leden wijst op de plannen om natuurgebieden af te stoten en vindt dat een zorgelijke 

ontwikkeling. Gertjan Renes vertelt, dat de plannen van de gemeente niet te vergelijken zijn met 
die van het Staatsbosbeheer. De gemeente wil terreinen niet verkopen, maar verpachten. Aan 
het beheer van dit soort gebieden worden voorwaarden verbonden. Een complicatie is dat 
gebieden niet alleen aan professionele natuurbeheerders kunnen worden aangeboden, maar dat 
ook particuliere beheerders moeten meedoen. Vijf Dorpen heeft geen bezwaar tegen het in 
pacht geven van terreinen aan natuurbeheerders, als goed beheer is gegarandeerd. Op dit 
moment is nog niet bekend om welke gebieden in de gemeente het gaat.  

- Vijf Dorpen betreurt het afschaffen van de bomenverordening. De gemeente maakt een nieuwe 
lijst van monumentale bomen. De vereniging maakt een eigen lijst en heeft het mogelijk gemaakt 
om via de website bomen aan te melden. Er zijn op dit moment 389 meldingen binnen, waarbij 
het gaat om zo’n 500 bomen. De kaarten, waarop de bomen zijn aangegeven, zijn te zien op de 
website. Opgemerkt wordt, dat ook belangrijk is wat de gemeente doet met de kleine 
bospercelen. Nog eens wordt gemeld, dat de oude bomenverordening nog steeds van kracht is. 

 
Financieel verslag 2012 en begroting 2013 
- Een lid wijst erop, dat het zowel bij de balans als bij de exploitatierekening niet mogelijk is een 

vergelijking te maken met voorgaande jaren. Dat is wel gewenst. De penningmeester zegt toe dat 
in het komende jaar wel mogelijk te maken. 

- Er worden kritische opmerkingen gemaakt over de post van € 5000 voor het onderbrengen van 
het archief bij het archief van de provincie. Leden die ervaring hebben met het Gelders archief 
zijn niet zo tevreden over de resultaten van het archiveren. Het bestuur wordt opgeroepen 
gebruik te maken van ervaring met archivering bij de leden. Edo van Leersum biedt zich aan. 

- Een lid wijst op het bestaan van een handleiding voor kascommissies. M. den Ouden, De 
kascommissie, uitg De Vrieseborgh, ISBN 978.90.6076.5555. 

 
  



Verslag kascommissie, benoeming van een nieuw lid van de kascommissie 
De kascommissie spreekt waardering uit voor het werk van de penningmeester, inzonderheid voor 
het in kaart brengen van degenen die vergeten de contributie te betalen. Het verdient aanbeveling 
de post “bestuurskosten” nog eens nader te bekijken. De kascommissie adviseert de 
ledenvergadering de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt 
daarmee in.  
De huidige leden van de kascommissie, de heren Van Waveren en Van Barneveld, bieden aan de 
controle voor 2013 te doen. De ledenvergadering gaat akkoord. 
 
Bestuurszaken 
- De voorzitter is verheugd te kunnen melden dat het bestuur aangevuld kan worden en dat Jan 

Kuyvenhoven bereid is het voorzitterschap op zich te nemen. Hij zal per 1 september aantreden. 
Tot die tijd blijft Marjo Maas aan als interim voorzitter. 

- Jan Kuyvenhoven en de nieuwe leden Max Smit en Atie Verschoor stellen zich kort voor. De 
voorzitter vraagt de ledenvergadering of zij instemt met hun benoeming tot lid van het bestuur. 
De vergadering beantwoordt die vraag met applaus. 

- Helaas moeten we ook afscheid nemen van Egbert Jaap Mooiweer die genoodzaakt was zich uit 
het bestuur terug te trekken wegens drukke werkomstandigheden. Hij kan vanavond niet 
aanwezig zijn. De voorzitter neemt contact met hem op om hem op passende wijze te bedanken 
voor zijn inzet voor de vereniging. 

 
Rondvraag 
- Kan er iets worden gedaan aan het verwaarloosde hekwerk van de Wilhelminaboom in Renkum? 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.00 uur het officiële deel van de vergadering. 
 
Na de pauze is er een interessante voordracht van Rob Aben over de “landgoederen op de helling”, 
waarin hij pleit voor een eensluidende visie op de toekomst van de landgoederen in de gemeente 
Renkum.  
 
Dick Reeder, 18 april 2013 


