
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag  2000/’01.                         door: Robert Wiegant        
 
Werkdagen: 7 
• Kalkterrein: maaien & hooien. 
• Tienhovenskanaal: uitbaggeren kanaal en afzetten van bomen. 
• Kalkterrein: terugdringen van de bosrand en rooien van struweel op het 

kalkgrasland. 
• Anna’s Hoeve: open plek maken in een Douglasperceel. (de dag is gezamenlijk 

georganiseerd met de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.) 
• Laegieskamp: poelbeheer. 
• Spanderswoud: natuurtechnisch bosbeheer. 
• ’t Hol: laagveenbeheer. 
 
• Werkdag de Zuid: natuurtechnisch bosbeheer is afgelast i.v.m. Mond en 

Klauwzeer. 
 
Gemiddelde opkomst dit jaar: 8 personen. 
1 werkdag met een minimale opkomst van 2 personen 
1 werkdag met een maximale opkomst van 13 personen 
 
begin februari: “Nederland is geveld door sneeuw, Nardinclant koopt 
sneeuwkettingen en werkt gewoon door.” Zo begint de aanhef boven de 
uitnodiging voor de ALV. Opkomst gering: 6, alle bestuurslid. 
 
Het bestuur bestond uit: 
Marius : voorzitter  
Benno : secretaris  
Robert : penningmeester  
Jan : coördinator werkdagen  
Franciska : p.r. 
Edward : secretaris materiaal 
  
Franciska legt haar functie neer en draagt deze over aan Eugène Smit. 
Overige bestuursleden blijven aan voor het komend seizoen. 
Tijdens een bestuursvergadering in juli 2001 wordt besloten dat Benno aftreed 
als secretaris en samen met Eugène de p.r. gaat doen. 
Franciska neemt het secretariaat van Benno over. 
 
 
                                                                                                                  z.o.z. 



Ledenaantal: 24 personen (inclusief degene die opgezegd hebben maar wel 
hadden betaald voor dit seizoen, de notulen vermelden 21 leden, vandaar) 
                                                                                                                    
Kascommissie: dhr. F.Lekkerkerker heeft zich beschikbaar gesteld. 
 
Na afloop van het seizoen heeft het bestuur nog 3 BV’s gehouden om campagne 
te stroomlijnen voor het komend seizoen met als doel het werven van leden. 
In mei-juni-juli is er gebrainstormd over het een en ander. 
• Het idee van posters wordt verder uitgewerkt; 1 per werkdag , 
• nieuwe tekstregel van het logo briefpapier wordt: ‘Al meer dan 15 jaar 

vrijwillig ecologisch natuurbeheer in ’t Gooi’. Tevens komt er een klein en laag 
onderste zinnetje met info over de werkgroep, 

• busposters worden gerealiseerd, 
• begroting voor briefpapier, enveloppen en folders is gemaakt, 
• kranten worden benaderd, 
• een website moet gemaakt worden, 
• enzo meer. 
 
Kortom de werkgroep zet vernieuwing in gang en laat het komend seizoen van 
zich horen ! 
  
 
 


