
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag  2004/’05.                        door: Robert Wiegant  
 
☺ Werkdagen: 6 stuks.       Gemiddelde opkomst: 17 personen. 
 
                 September  Oktober November  Januari Februari  Maart 

zaterdag 4 / [25] 16 6 8 / 29 19 [12] 
 
• 4 sept.   Het kalkterrein: maaien en hooien. 
• 16 okt. Tienhovenskanaal: oever en slootbeheer. 
• 6 nov.  Laapershei: natuurtechnisch bosbeheer  -Nationale Natuurwerkdag- 

 hoge opkomst deze dag, ik meen 30 personen. 
• 8 jan.  Eemnes: wilgen knotten. 
• 29 jan.  Nieuw-Bussumer hei: creëren ei-afzetplaatsen voor hagedissen. 
• 19 febr. Zuiderheide: verwijderen bosopslag, vrijstellen Jeneverbessen en  
 plaggen. 
 
• 25 sept. Anna’s Hoeve  –De dag van het Landschap-  georganiseerd door 
Landschap Noord Holland was een educatieve dag met presentaties door 
Vereniging Anna’s Hoeve en onze werkgroep, met rondleiding over het terrein en 
afsluitend een werkgedeelte. Te kort om het als werkdag te bestempelen. 
Ruim 100 personen opkomst deze dag en een keurig verzorgde presentatie door 
onze oud voorzitter Marius. 
• 12 maart  ‘t Hol: als geplande werkdag ging niet door i.v.m. vorst. 
 
De afsluitende ALV werd dit jaar gehouden in de fraaie informatieschuur van het 
GNR. Opkomst onverwacht groot: 14 personen. Het voltallige bestuur bestaande 
uit: 
Jan : voorzitter  
Tanja : secretaris  
Robert : penningmeester  
Jan : coördinator werkdagen  
Eugène : p.r. 
Herman : secretaris materiaal, 
 
de nieuw aantredende bestuursleden Erwin & Willem en diverse leden. 
Jan droeg zijn functie van coördinator werkdagen over aan Erwin Kuyer en blijft 
voor het komend seizoen voorzitter. 
                                                                                                                     



Eugène als p.r. droeg zijn functie over aan Willem Wisselink die als lid al actief 
was voor de werkgroep in het bijhouden van de webpagina’s met foto’s en tekst en 
aan de algehele opzet het een en ander gewijzigd heeft. 
Overige bestuursleden blijven hetzelfde doen voor komend seizoen. 
 
Leden: 41  
 
De kascommissie was weer in de vertrouwde handen van dhr. F.Lekkerkerker. 
Ook in het komend seizoen mogen wij weer van zijn diensten gebruik maken. 
 
De jaarverslagen vanaf de eeuwwisseling: seizoen 2000/’01 en volgende waren   
in een bestuursleemte terecht gekomen. Anders gezegd: niet verschenen. Om het 
archief van de werkgroep niet verder tekort te doen zijn ze inmiddels  verschenen.  
 
Inmiddels ook verschenen: meerjaren overzicht van de werkdagen vanaf 
oprichting werkgroep, inclusief beknopte beschrijvingen van de gehouden 
werkdagen per seizoen.  
      
Na afloop van dit werkseizoen kregen de leden begin juni d.m.v. een leuk kaartje 
een uitnodiging om mee te gaan per fiets langs de verschillende werkplekken  
waar de effecten van het werk werden bekeken en beoordeeld. 
Erik Lam als oud voorzitter deed uitgebreid verslag bij de verschillende 
werkplekken. Opkomst op deze zon-overgoten dag: ik meen 17 personen.  
Al met al een succes deze zomer-fietsexcursie. 
 

                            
 
 
                                                     
 
Een bestuursjaar dat niet al te veel stof deed opwaaien, de oud voorzitters lieten 
van zich horen maar verder ging het zo gezegd z’n gangetje. 
 


