
 

 

Verslag Ledenvergadering Vereniging Vijf Dorpen in ’t 
Groen Op 22 april 2015 in gebouw Rehoboth te Heelsum 

 

 
Aanwezig 
M. Bijlsma, T. van Es, C. Ettema, M. Fasbender, R. Groothedde, A. van der Straaten, H. Harssema, 
G. van den Hoek, E. Hofman, T. ten Hove de Boer, P. van der Kuil, C. Kwakernaak, G. van 
Laarhoven, M. Maas, I. Masselink-Beltman, E.J. Mooiweer, W.A.K. Maas, G. Renes, M. Rief, J. 
Smit, M. Smit, C. van Twisk, D. van Uitert, R. Ulmann, A.F.F. de Vries-Eras, K. Vermaat, F.L. Welsh, 
F. Witte en F. Beurskens  
 

Jaarverslag 2014  
Na het welkomstwoord door dagvoorzitter, Frans Beurskens, geven de bestuursleden allen een kort 

overzicht van belangrijke activiteiten in het afgelopen jaar: de keermuur in het Zweiersdal van 

Oosterbeek, de Laurierkershaag aan de Geelkerkenkamp in Oosterbeek, Tuin de Lage Oorsprong, de 

N225 en aanplant van bomen en het beleid en beheer ten aanzien van bossen en bomen. Naar 

aanleiding van deze presentatie en het aan iedereen toegestuurde schriftelijke jaarverslag zijn er 

enkele vragen beantwoord. De verschillende presentaties werden met instemming ontvangen. Naar 

aanleiding van een vraag over wat er is gebeurd met de lijst van via de website in 2013 aangemelde 

monumentale bomen wordt uitgelegd dat Vijf Dorpen en de gemeente het niet eens konden worden 

over de uiteindelijke door de gemeente opgestelde lijst. De onenigheid draaide om de definitie van 

‘monumentale boom’. Door nieuwe politieke ontwikkelingen is de oplossing van dit probleem 

uitgesteld, dus thans is nog steeds de sterk verouderde lijst van monumentale bomen van kracht.  

Financieel verslag  
Het financiële verslag wordt door de leden van de kascommissie, de heren P. van der Kuil en D. van 

Uitert, kort toegelicht en goedgekeurd. Een van de leden merkt op dat er sprake is van een flink 

bedrag aan achterstallige contributie. De (nieuwe) penningmeester, F. Beurskens, gaf aan dat een 

flink deel van het te verwachten bedrag al binnen was in de eerste maanden van het nieuwe jaar en 

dat hij positief gestemd was over de inning van de rest. Het verslag over 2014 en de begroting 2015 

werden door de Ledenvergadering geaccordeerd. De penningmeester werd decharge verleend. De 

heren P. van der Kuil en D. van Uitert verklaarden zich bereid volgend jaar weer de kascommissie te 

vormen. 

Bestuurswisseling  
Na 9 jaar trouwe dienst neemt I. Masselink afscheid als bestuurslid van de vereniging. Zij wordt voor 

haar verdiensten met een bos bloemen hartelijk bedankt door de voorzitter, F. Witte. De vacante 

positie van penningmeester wordt ingevuld door F. Beurskens. Tevens gaan de aanwezige leden 

akkoord met de toetreding van T. van Es tot het bestuur. Hij zal zich gaan bezig houden met de 

strategische koers van de vereniging en ledenwerving. 

Lezing  
Na de pauze houd Arjen Vriend een presentatie over het werk van de Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland, waar hij Directeur-bestuurder van is.  
 
De avond wordt afgesloten met een drankje in Zaal Rehoboth en ruimte voor een gesprek. 


