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VASTLEGGING STATUTEN
VRIENDEN VAN HET BENTWOUD

Heden, éénentwintig april tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij,
mr. Ronald Jozef Krol, notaris te Zoetermeer:
de heer BAUKE SIEBE EILANDER, geboren te Sneek op vijfentwintig januari
negentienhonderd vijftig, wonende te 2729 DE Zoetermeer, Ottolandstraat 12,
houder van een rijbewijs met nummer 5920191281 afgegeven te Zoetermeer op—
zes juli tweeduizend zeventien, gehuwd, te dezen handelende als bestuurder van de
na te noemen vereniging.
De comparant verklaarde het navolgende.
op vijftien januari tweeduizend drie is opgericht: de vereniging met beperkte—
rechtsbevoegdheid: Vrienden van het Bentwoud, gevestigd te 2771 BM
Boskoop, De Oude Wijk 6, hierna ook te noemen: “de vereniging”;
in haar vergadering van tien mei tweeduizend éénentwintig heeft de algemene—
vergadering van de vereniging, op rechtsgeldige wijze besloten de statuten van—
de vereniging opnieuw vast te stellen en te doen opnemen in een notariële akte;
in bedoelde vergadering werd hen, comparanten, handelende in voormelde—
hoedanigheden, machtiging ver’eend de notariële akte van vastlegging statutente doen verlijden;
van het vorenstaande blijkt uit de notulen van bedoelde vergadering, waarvan—
een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht.
Ter uitvoering van het vorenstaande worden bij dezen de statuten van de verenigingvastgesteld en opgenomen in de onderhavige notariële akte, zodat deze met ingangvan heden luiden als volgt:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vrienden van het Bentwoud.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Alphen aan den Rijn.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling,
gebruikswaarde en het welzijn van het Bentwoud in de ruimste zin van het
woord.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het op geëigende wijzen constructief meedenken bij de ontwikkeling van—
het Bentwoud door onderscheiden overheidsorganisaties;
-

-

-

-
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het nauwlettend volgen van het beleid van de overheid ten aanzien van het
Bentwoud, alsmede het daartoe waar nodig deelnemen aan juridische en—
planprocedures;
c. het bevorderen van een nauwe betrokkenheid van de bevolking bij de
ontwikkeling van het Bentwoud;
d. het bevorderen en organiseren of doen organiseren van activiteiten van—
educatieve, culturele en recreatieve aard in het Bentwoud;
e. het bevorderen van ideële of daadwerkelijke steun aan publicaties en
andere vormen van voorlichting over het Bentwoud;
f.
het instandhouden van een gebruikersgroep als bedoeld in artikel 17 van—
deze statuten als platform voor discussie en advisering;
g. het vanuit een breed Bentwoud-belang bezien op geëigende wijzen
constructief meedenken in zich voordoende plannen en problematieken in—
de wijde omgeving op gebieden van leefbaarheid, milieu, natuur en
landschaps alsmede het daartoe waar nodig deelnemen aan juridische en—
planprocedures;
h. andere activiteiten, die ten dienste staan aan het onder lid 1 vermelde doel.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 3
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. De vereniging kent stemleden, steunleden, en ereleden. Waar in deze statuten—
wordt gesproken van leden worden daaronder verstaan zowel de stem- en
steunleden as de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.
2. Stemleden zijn leden die contributie afdragen aan de vereniging. Zij hebben—
stemrecht in de algemene vergadering.
3. Steunleden zijn leden die geen contributie afdragen aan de vereniging. Zij
hebben geen stemrecht in de algemene vergadering.
4. Stem- en steunleden zijn zij, die zich schriftelijk of mondeling hebben
aangemeld bij het bestuur en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn
toegelaten. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid van de—
vereniging zijn.
5. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemenevergadering zijn benoemd.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
b.
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door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan—
eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het—
einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een—
opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging—
mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door—
tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt—
door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn—
van ten minste vier weken.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden in
de in de wet bepaalde gevallen.
Het bepaalde in de twee laatste zinnen van het vorige lid is van
overeenkomstige toepassing.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een—
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt,—
zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-—
tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse contributie, of wanneer een lid de—
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste—
van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is
bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te—
gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangendehet beroep is het lid geschorst.
Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel door het lid verschuldigd.—
GELDMIDDELEN
Artikel 6
a.
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De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. subsidies van de overheden en anderen instellingen;
c. bijdragen, donaties, giften van particulieren, instellingen en bedrijven;
d. andere wettige inkomsten.
2. De jaarlijkse contributie, door de stemleden te betalen, wordt op voorstel van—
het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal bestuurders wordt—
vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der
vereniging benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de algemene—
vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn—
midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds—
als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij—
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid—
vereist van ten minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit—
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden—
5. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken—
rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.
Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van—
hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de—
met haar verbonden organisatie.
2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd devereniging te vertegenwoordigen.
3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer
bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de—
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden,—
bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken, voor overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering. Dit geldt—
tevens voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadsiaging en besluitvorming indien—
1.
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hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met—
het belang van de vereniging.
Wanneer hier door geen bestuursbesluit kan worden genomen wordt het besluitgenomen door de algemene vergadering.
6. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige
bestuurders met het bestuur belast.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, zal de Algemene
Ledenvergadering een of meer waarnemers benoemen die alsdan tijdelijk
(mede) met het bestuur is/zijn belast.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 9
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene
vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze
vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige
bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen v66r de—
jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en
verantwoording over het lopende, casu quo, laatst verstreken boekjaar. De
commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist—
het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich—
door een deskundige doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der
vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging—
te geven.
4. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder.
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd,—
benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten—
minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en
verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder—
benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de—
algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de
goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die
maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht
worden.
Artikel 10
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De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt dooreen aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2. Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zullen algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht,—
alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen
onderwerpen, wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een vijfde gedeelte der stemmen in de
algemene vergadering, indien daarin alle stemleden tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot—
bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan—
vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen—
nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen—
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur
de algemene vergaderingen bijeenroept.
Artikel 11
Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Stemleden hebben—
daar ieder één stem. Ieder stemlid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door
een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
De bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de algemene—
vergadering.
2. Een eenstemmig besluit van alle stemleden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk—
besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er
melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.—
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie van de stemleden is mogelijk, mits dit—
geschiedt op voorstel van de voorzitter.
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid—
der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemmingover personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte—
stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft
verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen die personen, die het—
grootste aantal uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die—
bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich
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heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het—
lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stem men,zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid—
ondertekende stemmen.
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag—
der stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit
oordeel de juistheid hiervan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats—
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Artikel 12
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of
ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter der vergadering—
optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of—
een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 13
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanig vergadering moet ten minste veertien dagen
bedragen.
2. Zij, die de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vr
de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde—
wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats—
voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de
vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene—
vergadering waarin ten minste twee derden van het totaal aantal stemleden der
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten
minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezigeof vertegenwoordigde leden tot wijziging van de statuten worden besloten op—
een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk 30 dagen na de eerste, te—
houden vergadering, met een meerderheid van twee derden van het aantal
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uitgebrachte stemmen.
Artikel 14
Het in artikel 13 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering—
alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging metalgemene stemmen wordt genomen.
Artikel 15
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akteis opgemaakt, tenzij de oprichting en de statuten van de vereniging (nog) niet—
middels een notariële akte heeft plaats gevonden. In dat geval treedt de
statutenwijziging onmiddellijk na het genomen besluit in werking.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de—
gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandelbinnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.
GEBRUIKERSGROEP BENTWOUD
Artikel 16
1. De vereniging organiseert en faciliteert in overleg met de relevante
overheidsorganisaties een gebruikersgroep Bentwoud.
2. De vereniging streeft ernaar in de gebruikersgroep de diversiteit aan interesses
van en voor het Bentwoud een plek te geven.
3. De gebruikersgroep is de plaats waar belangstellenden vanuit verschillende—
maatschappelijke invalshoeken de ontwikkeling van het Bentwoud bespreken—
en adviezen formuleren aan de relevante overheden.
4. De toegang tot de gebruikersgroep is niet gebonden aan het lidmaatschap van—
de vereniging.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 17
1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek—
wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
vergadering genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van deleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezigeof vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende,—
ten minste acht dagen doch uiterlijk 30 dagen na de eerste, te houden
vergadering, met een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte
stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergadering—
moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de
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vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen—
moet ten minste veertien dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der—
vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe—
over.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening—
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen—
van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en—
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden—
toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
7. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moetenworden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of
rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 18
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven—
omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en
entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze—
van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der—
vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst—
voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de—
algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een
derde gedeelte van de leden der vereniging.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die afwijken van of instrijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking—
door de wet of de statuten wordt toegestaan.
SLOTBEPALING
Artikel 19
In alle niet in de statuten of een eventueel aanwezig huishoudelijk reglement
voorziene gevallen en bij verschil van mening over de uitleg van de bepalingen van—
de statuten en het huishoudelijk reglement beslist het bestuur.
SLOT AKTE
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt en verleden te Zoetermeer op de datum in—
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het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de
comparant heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris,
ondertekend.
(w.g.:) volgt ondertekening
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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VOLMACHT VASTLEGG ING STATUTEN
BESTUUR VERENIGING VRIENDEN VAN HET BENTWOUD

De ondergetekende.
1.

BAUKE SIEBE EILANDER, geboren te Sneek op 25 januari 1950, wonende te
2729 DE Zoetermeer, Ottolandstraat 12;

2.

HENDRIKUS CORNELUS RAML
wonende teCB Qc9’2

3.

RIA VAN DIEMEN, geboren te

4.

ROBERT NICOLAS MARIA VAN DAALHOFF, geboren te
1953, wonende te

5.

ANTOON PIETER HOM
.

6.

RG

op 19 december 1950,

o 17augustus1964, wonende te

rt

boren teo 22april1947, wonende te

$-‘

CORNELIS GEARDUS JOZEF BOT, geboren te (. op 10 oktober 1946,
wonende te

tezamen vormende het voltallige bestuur van de:
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BENTWOUD, gevestigd te Alphen aan den
Rijn,
hierna ook te noemen: “de vereniging”,
in aanmerking nemende:
het besluit van de algemene vergadering de dato 10 mei 2021 waarin de algemene
vergadering van de vereniging, op rechtsgeldige wijze heeft besloten de statuten
van de vereniging opnieuw vast te stellen en te doen opnemen in een notariële akte;
verklaart bij dezen volmacht te geven aan:
iedere bestuurder van de vereniging en/of iedere medewerker werkzaam ten
kantore van JHD notarissen te Zoetermeer,
-

om de notariële akte houdende vastlegging van de statuten van de vereniging
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te doen verlijden;
waarin de statuten van de vereniging zullen worden vastgesteld zoals opgenomen in
het ontwerp van de akte vastiegging statuten van JHD notarissen te Zoetermeer,
welk ontwerp de ondergetekende heeft ontvangen,
onder al die bepalingen zoals opgenomen in bovenvermeld ontwerp,
en voorts al die verdere handelingen te verrichten als hiermede verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.
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H.C. RAMLER

R.N.M. VAN DAALHOFF

Verslag van de ledenvergadering van de Vrienden van het Bentwoud d.d. 10
mei 2021.
Aanwezig: 36 leden. Een lid de heer P. Plomp (Goudse Vlieg Club) heeft zich
afgemeld en een machtiging gegeven aan de secretaris m.b.t. zijn stemrecht.

1. Opening en mededelingen
Siep opent de vergadering en heet eenieder welkom. Spreker meldt dat er
brieven zijn gestuurd vanuit de vereniging naar het Regionale Energie Strategie
ten aanzien van de voorgenomen plaatsing van windmolens. Verzocht is om
nabij het Bentwoud geen windmolens te plaatsen en bij het plaatsen van
windmolens elders rekening te houden met de vogels. Het bestuur en andere
clubs, verenigd in het Molenberaad willen een stichting opzetten om via
crowdfunding donaties te ontvangen ten behoeve van te voeren procedures
tegen de aanleg van de Verlengde Bentwoudiaan. Het is dan beter om een
onafhankelijk rechtspersoon op te richten. Alleen als we denken een kans te
maken gaan er gerechtelijke procedures gevoerd worden.
2. Jaarstukken
Ria geeft in het kort een uitleg over de jaarstukken (Financiële verantwoording,
Baten en lasten, Balans).
Op de vraag van Anthonie van Peursen over het bedrag van 1.400 euro meldt
Ria dat dit is toegevoegd aan de begroting van 2021. Het betreft niet echt een
reserve.
Voor wat betreft de wijziging van Bunq naar de ING meldt Ria dat Bunq te duur
werd.
3. Begroting
Ria meldt dat in de begroting van 2021 een extra post is opgenomen voor
bomenplant (200 euro) ten behoeve van het Vriendenbos.
Op de vraag van Anthonie van Peursen ten aanzien van het niet afgeronde
bedrag voor juridisch advies meldt Ria dat met dit bedrag de begroting rond is
gemaakt. Om die reden is het geen afgerond bedrag.

4. Herbenoeming Harry Ramler als bestuurslid
Harry is de technische man binnen het bestuur (boomdeskundige, vogel
deskundige) en is een van de oprichters van de vereniging.
Harry geeft een korte toelichting.
5. Wijziging Statuten
Siep geeft een korte uitleg over de bedoeling daarvan. In de huidige situatie zijn
de statuten te beperkt en helemaal geografisch gericht op het Bentwoud. Met
de verruiming van de statuten kunnen ook situaties die van negatieve invloed
kunnen zijn op het Bentwoud door de vereniging worden aangepakt. Siep
noemt als voorbeeld het bovengenoemde ten aanzien van de R.E.S. waarbij
windmolens een nadelig effect hebben op de vogeltrek richting Bentwoud.
Verder vraagt het bestuur om in overleg met de notaris wijzigingen aan te
brengen die de statuten weer doen passen bij de actuele regelgeving.
De heer Gerhard Jansen vraagt of het de bedoeling is dat hiermee de
vereniging hiermee rechtsgeldigheid krijgt. Siep beaamt dit en meldt bovendien
dat de vereniging ook een ANBI-status wil verkrijgen. De heer Gerhard Jansen is
advocaat en heeft aangegeven bij eventuele vragen van de vereniging hiervoor
beschikbaar te zijn.
Hierna geeft Siep uitleg over de wijze van stemmen. Het betreft de jaarstukken,
de begroting, de herbenoeming van Harry Ramler als bestuurslid en de mening
over de statutenwijziging.
Van de 36 aanwezige leden en een machtiging (37) hebben 34 personen
ingestemd met de voorstellen.
6. Presentatie van Pieter
Pieter geeft een presentatie onder de titel: “fotograaf in het Bentwoud”. Er
wordt een diversiteit aan vogelsoorten getoond. Vooral bijzonder is de
aanwezigheid van patrijzen en roerdompen.
Er zijn nog wel wat opmerkingen. Zo laat Waldo weten dat honden worden
losgelaten in gebieden waar dit niet is toegestaan, waardoor vogels worden
verstoord.

Jos Geerlings laat weten last te hebben van mountainbikers op de voetpaden.
Siep deelt mede dat de gevoelens worden gedeeld door de vereniging en dit
gevolgd zal worden met en formele brief om aandacht te vragen voor deze
ongewenste situaties. Na deze mooie presentatie wordt digitaal
geapplaudisseerd voor de schitterende presentatie.
7. Rondvraag

Siep vraagt of een van de aanwezigen nog een rondvraag heeft.
Cor meldt dat hij een drietal nieuwe struinpaden wil aanleggen en zoekt
hiervoor struinpadentrappers. Hij geeft zijn telefoonnummer en er wordt
gevraagd om deelnemers. Zij kunnen zich via dat nummer aanmelden.
Cor geeft een uitleg van een drietal plekken waar hij deze paden wil aanleggen.
Ook is het de bedoeling om verbindingen te maken met bestaande
struinpaden. Er is nog wel een vraagteken bij het struinpad nabij het vliegveld.
Hennie merkt op dat daar een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Siep meldt dat
dit in acht zal worden genomen bij de aanleg.
Jos Geerlings vraagt of er contacten zijn met andere actiegroepen bijv. de
actiegroep Amelisweerd. Siep meldt dat dit niet het geval is maar dat -indien
nodig- er wel contacten zijn met de politiek.
Hierna sluit Siep onder dankzegging van de aanwezigen de vergadering.
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Verslag van de ledenvergadering van de Vrienden van het Bentwoud d.d. 294-2021.
Aanwezig: Siep Eilander (voorzitter), Marjan Sieben, Kees Bot, Harry Ramler,
Ton Homburg, Conny Kruithof, Henny van Loon, Pieter van Dijk, Rick Olijve en
Rob van Daalhoif (secretaris).

Siep opent de vergadering en heet eenieder welkom. Spreker meldt dat het
bestuur van de Vliegclub (Piet Plomp) twee volmachten heeft gegeven aan de
secretaris.
Spreker meldt dat de statutenwijziging, die hier voor ligt als doel heeft om bij
bezwaar- en beroepsprocedures het ontvankelijkheidsprobleem weg te nemen.
Het gaat er om dat ook tegen veranderingen in de omgeving, die van
schadelijke invloed zijn op het Bentwoud door de VVB kan worden
geprocedeerd.
Er dient bij de vergadering een quorum aanwezig te zijn van 2/3 van het aantal
leden. Die zijn er in deze vergadering niet. De aanwezigen stemmen overigens
wel in met de statutenwijziging.
Volgens de statuten moet er dan een nieuwe vergadering worden
uitgeschreven. In deze nieuwe vergadering (2 vergadering) op 10 mei a.s. dient
volgens de statuten 2/3 van de aanwezigen akkoord te gaan met de
statutenwijziging.
Hierna sluit Siep de vergadering.
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