
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag  2003/’04.                
 
Werkdagen: 8 stuks 
• Het Kalkterrein: maaien en hooien. 
• Flevo-oord te Huizen: uitbaggeren van een poel. 
• De Tafelberghei  -Nationale Natuurwerkdag- : plaggen. 
• Naarder Eng: natuurtechnisch bosbeheer. 
• Laapershei: het omlieren van bomen. 
• Tienhovenskanaal: diverse werkzaamheden. 
• Anna’s Hoeve: het omlieren van bomen. 
• ‘t Hol: vegetatie uit bepaalde sloten verwijderen. 

☺ Een van de leden stuurt een kaartje over de ontzettend gezellige werkdag ! 
Zegt genoeg lijkt me ! 
Opkomst: zeer goed, gemiddeld 17 personen per werkdag. 
We waren ook weer behoorlijk in de media geweest dit jaar: veel berichten in kranten, 
2x op tv geweest, 1x op de radio geweest. (Aldus notulen ALV.) 
 
Wat ook wel eens in het jaarverslag genoemd mag worden is de samenwerking met 
LNH (Landschap Noord Holland), welke het benodigde gereedschap voor de werkdagen 
bij het GNR klaarzetten en weer ophalen. 
Nou, die samenwerking verloopt dus prima ! 
 
Nieuw briefpapier met herziene tekst, waarin naar het 15-jarig bestaan word verwezen, 
werd in gebruik genomen. (afgehaald 26-05-’03 maar toen was het vorige seizoen al 
voorbij.) 
 
De ALV is dit jaar gehouden na afloop van een werkdag, waardoor de opkomst hoog 
was: 14 personen. 
 
Het bestuur bestond uit: 
Jan : voorzitter  
Franciska : secretaris  
Robert : penningmeester  
Jan : coördinator werkdagen  
Eugène  : p.r. 
Edward : secretaris materiaal 
 
Franciska legt haar functie neer en draagt deze over aan Tanja van Oven. 
De functie van secretaris blijft zodoende in vrouwelijke hand. 
Edward legt zijn functie neer en draagt deze over aan Herman Vrouwe. 
                                                                                                                        
Ledenaantal: 36. 



                                                                                                                 
Ledenoverzicht sinds de statutaire oprichting: [26 aug.1988] 
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- Het zijn echter leden die hun contributie overmaakten. Buiten beschouwing gelaten 
zijn dus vrijwilligers die niet betalen en kortstondig of gedurende langere tijd hebben 
meegewerkt, of nog meewerken. Vergeten zijn zij echter niet. Ook zij bepalen mede   
het gezicht van de werkgroep ! 
- De eerste 2 kolommetjes geven het aantal personen weer die contributie betaalden, 
alleen spreken we statutair gezien dan nog niet van leden. 
- Voor de duidelijkheid vermeld ik er bij dat tijdens de beginjaren er 34 vrijwilligers 
actief waren. Alleen was de contributie inning toen nog geen echte prioriteit.   
 
Goed om naast elkaar te zien is het aantal werkdagen. 
Terwijl we momenteel 8 dagen per seizoen kennen, was in de beginjaren 10 dagen 
gebruikelijk, soms zelfs meer. Seizoen 1991-’92 kende bijv. 19 werkdagen, waaronder 
twee weekenden, met een gemiddelde opkomst van 6 personen.                                            
Met een lagere opkomst dan nu weliswaar maar niet minder actief ! 
                                                                                                 
 
Tot slot beëindig ik met waar wij dit seizoen mee begonnen, namelijk het  
Jubileumfeest ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de werkgroep ! 
Gehouden in de bossen van Hollandse Rading / Maartensdijk met een hapje en een 
drankje op een bijzondere locatie.                                                                              
Na afloop keken we terug op een zeer geslaagd feest ! 

 
Robert Wiegant 
 


