
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag  2001/’02.                            door: Robert Wiegant        
 
 
Dit seizoen bestond uit 8 werkdagen. 4 najaar 2001 en 4 dagen in de winter- 
voorjaar 2002. 
● De 1e werkdag als vanouds; hooilandbeheer op ’t kalkterrein. Deze dag was 
vooraf d.m.v. A-3 posters wervend aangekondigd op diverse locaties. Tevens via 
busreclame in augustus (achter de chauffeur) heeft deze posteractie door het 
Gooi getourd. In ieder geval 1 week in 16 streekbussen en 4 stadsbussen, 
volgens sommige waarnemers 2 weken en langer. 
Anderzijds lag het kalkterrein dit jaar wat ‘minder’ in het nieuws, namelijk de 
plaatsing van een ‘grond-wal-lichaam’ ten behoeve van het geplande ecoduct 
dwars over het terrein (en de positionering door sommige verfoeid), wat hierdoor 
aan grootte zal inboeten. 
De werkgroep heeft zich in deze bescheiden opgesteld. (In het verleden, 1996 om 
precieser te zijn, heeft men al zijn bezorgdheid geuit omtrent de ligging.) 
● aan verdere werkdagen kwamen: 2x leemkuilbeheer, met verwijderen                             
.  ongewenste opslag, 
● 3x natuurtechnisch bosbeheer, 
● bosrandbeheer kalkterrein, 
● en een plag dag in het beschermde gedeelte van het Laarder Wasmeer. 
 
3 werkdagen zijn afzonderlijk begeleid door een wervend postertje verspreid over 
verschillende locaties, tevens 3 werkdagen tezamen op 1 wervend postertje. 
 
Vermeldenswaard is dat dit seizoen het Arbo-veiligheids protocol is ingevoerd om 
duidelijkheid omtrent veiligheid inzichtelijker te krijgen en via papierwerk 
achteraf aantoonbaar te maken. 
 
Onze buitenwerkzaamheden zijn diverse malen verslagen door verslaggevers uit 
de regio, ware het niet dat bij sommige foto’s, de tekst kant nog wal versloeg. 
Hier komt verandering in na actie onzer P.R.. 
De professionele wervingsfolder daterende uit seizoen 1993/’94 is vervangen en 
vernieuwd. Het resultaat mag er wezen ! Met deze folder hopen we weer zo’n 10 
jaar mee te kunnen. 
 
Ook nieuw dit jaar en deze zag het licht nog vóór de folder is de opgezette pagina 
op het internet ! 
                                                                                                                                         



 
Deze pagina waarvoor verschillende mensen, ook niet leden ! , zich hebben 
ingezet en waar natuurlijk onze hartelijke dank naar uitgaat, mag er zo op het 
eerste gezicht absoluut wezen ! 
Simpel gezegd:  www. nardinclant. nl  een bezoekje waard. 
 
Te zien zijn we ook nog geweest op de regionale kabelkrant met een 
aankondiging voor een werkdag. En met een stand hebben we gestaan op een 
‘natuurdag’ bij het vogelasiel te Naarden. 
 
Als penningmeester van dit schrijven kan ik het niet nalaten te verwijzen naar 
het financieel overzicht over seizoen 2001/’02. Deze heeft de overgang (najaar 
2001: gulden- voorjaar ’02: euro) moeiteloos doorstaan. 
In kas begin mei ’01 + inkomsten, heeft de fl. 10.000,- overschreden ! 
In kas eind mei ’02  € 1.040,-  Anders gezegd, het niet geringe bedrag van              
fl. 8.000,- is uitgegeven aan allerlei aktiviteiten en om ook voor de toekomst    
‘up to date’ te blijven. 
Dank gaat uit:  •  voor de bijdrage Landschapsbeheer Noord-Holland, 
                        •  de sponsoring Kringloopwinkel Laren. 
 
Leden: 24 
 
De kascommissie was voor het 2e achtereenvolgende  jaar in handen van       
dhr. F.Lekkerkerker. 
 
Het bestuur bestond uit: 
Marius : voorzitter  
Franciska : secretaris  
Robert : penningmeester  
Jan : coördinator werkdagen  
Eugène & Benno : p.r. 
Edward : secretaris materiaal 
 
 
 
Al met al kijkt het bestuur op een energiek jaar terug met een duidelijke blik 
naar de toekomst gericht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


