
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Jaarverslag  2005/’06.                          door: Robert Wiegant  
 
 
Werkdagen:  9 stuks.   [18 febr. als 2 geteld]. 
 

                 September Oktober November  Januari Februari Maart 

zaterdag 3 8 5 / 26 7 / 28 18 11 

 
• 3 sept.  Het kalkterrein: maaien en hooien. 
• 8 okt. Het Hol: laagveenbeheer, verbossen van legakkers tegengaan. 
• 5 nov.  –Nationale Natuurwerkdag- Spanderswoud: nat.tech.bosbeheer. 
• 26 nov. ‘Het Bluk’: jeneverbessen vrijzetten. 
• 7 jan. Huizen, Eukenberg: nat.tech.bosbeheer. 
• 28 jan. Vreeland: wilgen knotten. Hierbij kregen we versterking van een               

 7-tal medewerkers van Nike. 
• 18 febr. Spanderswoud: nat.tech.bosbeheer. Voor een 4-tal vrijwilligers was 

 er de mogelijkheid om wilgen te knotten te Eemnes. 
 Deze dag is als 2 werkdagen geteld i.v.m. de 2 lokatie’s. 
• 11 maart Anna’s Hoeve: plaggen. 
 
Met deze dagen is er weer een afwisselend seizoen afgesloten. 
Opkomst: gemiddeld 15 personen per werkdag. 
 
Jan Terlouw, een aktief lid sinds seizoen 1994/’95 is in nov. 2005 overleden. 
Middels een schrijven is hier kennis van gegeven naar de leden toe. 
 
Naast de ALV was er 1 bestuursvergadering dit jaar. 
De ALV vond weer plaats in de fraaie informatieschuur van het GNR te Crailo. 
Aanwezig, het voltallige bestuur bestaande uit: 
Jan : voorzitter  
Tanja : secretaris  
Robert : penningmeester  
Erwin : coördinator werkdagen  
Willem : p.r. & websitebeheer & catering  
Herman    : secretaris materiaal, 
 
en een 5 tal leden.  
 
Het zittende bestuur blijft aan voor het komende seizoen.  
Het ledental is dit jaar van 41 geslonken naar 38 i.v.m. een opzegging en wegens 
een 3-tal leden die niet reageerden op een herhaald contributie verzoek, tevens heeft 



1 nieuw lid zich voor dit seizoen aangemeld. 
Ook 1 voor het komende seizoen. We starten dan weer met 39 leden. 
 
Hieronder een grafiek wat weergeeft: 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 

jaar

lid

vertrokken

          Het aantal personen t.o.v. het aantal jaren dat men betalend lid is of was. 
 

Duidelijk naar voren komen de mensen die het na 1 of 2 jaar voor gezien houden. Ook wel logisch 

want het buitenwerk spreekt je aan of niet. Wat ook opvalt is dat er bijna ieder jaar wel een persoon 
en in meerdere jaren gelukkig meer dan een, de werkgroep is blijven steunen door de jaren heen. 

Voor de duidelijkheid: mensen kunnen langer lid zijn [geweest] dan bovenstaande jaren aangeven,  

dit omdat er wel eens een contributie jaar bij ingeschoten is in het verleden. Zulke jaren zijn in 
bovenstaande grafiek dus niet meegeteld. 

 
De kascommissie bestaande uit dhr. F. Lekkerkerker heeft de kas weer goed 
bevonden. 
 
Tijdens de ALV is een fraai exemplaar van de balans rondgedeeld.     
Geïnteresseerde liefhebbers die er niet bij waren kunnen contact opnemen met de 
penningmeester of het secretariaat zodat er alsnog een [inmiddels van een 
afgesloten boekjaar] naar je opgestuurd kan worden.            
Wil je de balans in het vervolg ook krijgen laat ons dit dan weten, dan kom je op een 
lijstje van mensen die hem willen ontvangen.  
 
Komende febr. 2007 is het 20 jaar nadat men om tafel ging zitten om een 
natuurwerkgroep op te richten.  
Alvast even een terugblik over de gehouden werkdagen. 
Overigens is dit seizoen de 200-ste werkdag in stilte gepasseerd! 
We waren te laat met alle dagen eens bij elkaar op te tellen om er een feestelijk tintje 
aan te geven. 

Totaal aantal dagen: 202
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Sinds de oprichting zijn de 
aktiviteiten van de werkgroep 
redelijk verdeeld zoals naast 
liggende cirkel grafiek toont. 
Koploper is toch het 
natuurtechnisch bosbeheer, 
waarvan het leeuwendeel in 
het Spanderswoud heeft plaats 
gevonden. 



Een archief stuk met kleurenbalken per beheerssoort waarin het aantal werkdagen 
staan met lokatie overzicht sinds de oprichting is gemaakt, dit om een overzicht te 
hebben van gedane aktiviteiten over de achter ons liggende jaren. 
Wil je dit overzicht neem dan contact op met de penningmeester of het secretariaat. 
[Ook te vinden in het archief op de website.] 
 
Na afloop van het seizoen is op 24 juni weer een fietstocht gehouden, dit keer langs 
onze werkgebieden in het noord-oostelijk deel van het Gooi.  
Oud secretaris Jaap Mekel [secretaris is hij 11 jaar geweest, hij was destijds 
hiernaast ook 3 jaar rentmeester, het huidige coördinator werkdagen] vertelde 
hierbij over het beheer en de ecologie van de desbetreffende terreinen. 
Een 20-tal geiïnteresseerden fietsten langs de Leemkuil Tafelberghei: plaggen, 
Groeve Oostermeent: begrazen, Naarder Eng: bosbeheer, Nieuw Bussumerhei: 

Plaggen t.b.v. de zandhagedis, Crailose bos: bosbeheer en tot slot het Spanderswoud: 

bosbeheer, waar het eindpunt was van de tocht. 
 
Al met al was dit een redelijk rustig bestuursjaar tijdens een afwisselend 
werkseizoen. 


