Verslag Ledenvergadering Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen
Op 14 april 2016 in het concertgebouw te Oosterbeek
Aanwezig
P. van der Kuil, W. Meulenkamp, K. Vermaat, E. Hofman, A. Zwart-Rinsema, M. Bijlsma, R.
Groothedde, F. Witte, A. Schreuder, F. Beurskens, J. Sanders, M. Rief, M. Fasbender, K. Siccama, T.
ten Have, A. van der Straaten, H. Kragt-Prins, A. van Es, A. Schoenmaekers, A. Schröder, I. Smit, E.
Corten, B. Koyck, I. Masselink, F. Welsch, G. Renes en M. Smit.
Jaarverslag 2015
Na de opening van de ledenvergadering door de voorzitter, Flip Witte, wordt er kort teruggeblikt
naar het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2015. Met betrekking tot het
verslag waren er geen vragen van de leden. Hierna werden verschillende activiteiten door de
verschillende bestuursleden in het kort toegelicht. De onderwerpen die de revue passeerden waren
de vitrinekast in Park Hartenstein, Tuin de Lage Oorsprong, de Laurierkershaag en de schuur aan de
Geelkerkenkamp, de keermuur in het Zweiersdal, de herplant van bomen aan de Utrechtseweg
N225, de contacten met het Waterschap en de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe
Groenstructuurplan. Naar aanleiding van de presentaties werden vragen gesteld door de leden. Met
name de gang van zaken over de aanplant langs de Utrechtseweg (N225) was voor meerdere leden
aanleiding om een vraag te stellen. Het bestuur heeft aangegeven dat zij zich beraden over de
vervolgstappen richting provincie.
Financieel verslag
De penningmeester, F. Beurskens, gaf een toelichting over de jaarcijfers 2015 en de begroting voor
2016. Verder had hij te melden dat er zich 75 nieuwe leden bij de vereniging hebben aangesloten wat
weer meer financiële ruimte geeft. De kascommissie bestond dit jaar uit de heren P. van der Kuil en
D. van Uitert. De heer van Uitert was deze avond verhinderd en de toelichting en goedkeuring werd
door de heer Van der Kuil uitgevoerd. De opmerkingen van de heer Van der Kuil over de balans en
winst- en verliesrekening werden door de penningmeester ter harte genomen. Het verslag over 2015
en de begroting 2016 werden door de Ledenvergadering geaccordeerd. De penningmeester werd
decharge verleend. De heer D. van Uitert, heeft via monde van de heer Van der Kuil aangegeven
bereid te zijn ook volgend jaar in de kascommissie zitting te nemen terwijl de heer Van der Kuil
uittreedt. Uit de aanwezige leden heeft de heer A. van der Straaten zich bereid verklaart om samen
met de heer D. van Uitert volgend jaar de kascommissie te vormen.
Rondvraag
Tijdens de rondvraag werd door mevr. A. Schröder gevraagd wat de vereniging deed om meer
jongeren bij de activiteiten te betrekken om zo het ledenbestand te verjongen. De heer Van Es geeft
aan dat er sinds lange tijd weer leden bijgekomen zijn en dat er binnen de vereniging afgelopen jaar
actief aan ledenwerving is gedaan. In de komende tijd zal deze actie verder worden uitgebouwd om
Vijf Dorpen in ’t Groen ook bij jongeren onder de aandacht te brengen.
Lezing
Na de pauze houd Wim Meulenkamp een lezing over follies. Deze kunsthistoricus en schrijver is een
autoriteit op het gebied van deze gekke bouwwerken. Aan de hand van een diapresentatie wordt een
beeld gegeven van de verschillende follies binnen de Engelse Landschapsstijl.
De avond wordt afgesloten met een drankje en ruimte voor gesprek.
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