
Notulen ALV VBMM – 18 april 2018  
Locatie:   De Twee Marken Maarn 
Aanvang:   20.00 uur 
Einde:    22.00 uur 
 
Aanwezig I-bestuur:  Frans Cremer, Rob Duijn, Bartho Dröge 
Aantal aanw. leden:  17 (zie bijlage 1.) 
Aantal afmeldingen: 2 
Notulist:  Mirjam van Oord (Studio Mirjam) 

 
Agenda 

1 Opening en vaststelling agenda 
2 Mededelingen en ingekomen stukken 
3 Notulen ALV 26 oktober 2017 
4 Financiën 2016-2017 / begroting 2018 
5 Presentatie toekomstvisie VBMM 
6 Voorstel samenstelling bestuur / benoeming nieuwe bestuursleden 
7 Stand van zaken projecten 
8 WVTTK 
9 Rondvraag 
10 Sluiting 

 
NB Alle bijlagen kunt u ook op de website vinden. 
 
1. Opening 
20.00 uur De interim voorzitter Frans Cremer opent de ALV, met een mooie steen als voorzittershamer en heet een 
ieder welkom op deze warme avond. Hij hoopt op een fijne avond met nieuw traject en nieuw bestuur. 
De agenda wordt door de vergadering akkoord bevonden. 
 
2. Mededelingen 
- Olga Matthijssen heeft te kennen gegeven terug te treden uit het bestuur. 
- Erik van Buiten treedt terug uit het bestuur i.v.m. zijn nieuwe functie als Raadslid van D66 en dit niet te kunnen 
combineren met bestuurslid van VBMM. 
- Ledenaantal staat op 410 per heden. 
 
3. Notulen ALV 26 oktober 2017 
De notulen staan op de website en worden door de vergadering akkoord bevonden. (zie bijlage 2.) 
 
4. Financiën 2016-2017 / begroting 2018 
 
Rob Duijn (interim penningmeester) krijgt het woord. 
 
A.d.h.v. een PP-presentatie laat Rob het volgende zien; 
• 2016: bij overname van de administratie (eind 2017) niet up-2-date, na update wordt dit jaar positief afgesloten. 
• 2017: op 1 november 2017 (overname administratie) nog niets aan gedaan en op dat moment opgepakt door Rob 
Duijn. De overname verliep moeizaam, vooral bij de banken. In januari 2018 was alles ok en bijgewerkt. 
 
Kors Pater geeft aan dat er geen verwijten richting de vorige penningmeester Esther gemaakt kunnen worden; dit 
wordt door een ieder beaamd. 
 
2017 was een bijzonder jaar, omdat er geen contributie aan de leden is gevraagd (tijdens ALV 29 juni 2017 besloten 
i.v.m. de bestuursperikelen en de geringe communicatie naar leden). Het jaar werd met een verlies van € 1300,00 
afgesloten. Toch is het een gezonde vereniging als je onderaan de streep naar de totalen kijkt. (zie bijlage 3.) 
 
• 2018: De begroting voor 2018 wordt gebaseerd op de cijfers uit 206/2017. De contributie blijft € 10,00. 
 



Het incassobeleid van de contributie wordt aangestipt; dit mag in de toekomst actiever, zodat er niet pas in 
november gerappelleerd wordt aan niet-betalers. 
Incassobeleid 
• factuur aan lid (met machtigingsformulier) 
• na 1 maand herinneringsmail/telefoontje 
• na 2 maanden royeren lid (per e.mail/brief aan lid). 
 
Frans Cremer is er van overtuigd dat wanneer de vereniging weer lekker actief te werk gaat, met de juiste 
communicatie naar de leden, men de contributie netjes zal betalen en er minder snel opgezegd zal worden. 
De automatische incasso heeft de voorkeur van de penningmeester, maar is niet verplicht. 
 
Het ledenverlies in 2016 is te wijten aan: gebrek aan activiteit binnen de vereniging, gebrek aan communicatie 
vanuit het bestuur en geen nieuwsbrieven en actie op de website.  
 
Berte Pater vindt de vergaderkosten best hoog en geeft aan dat er in Maarsbergen een school is waar gratis 
vergaderd kan worden (mits vroegtijdig gereserveerd). Ook is het voor de leden van VBMM positief om af te 
wisselen met de vergaderlocatie voor de ALV in Maarn en Maarsbergen. Dit wordt positief opgepakt en het bestuur 
zal er rekening mee gaan houden. 
 
Kascommissie (zijn niet aanwezig) 
Joke vd Essenburg en Bram Tijsseling stuurden een ondertekend, positief verslag (wordt op de website geplaatst)  
per e.mail aan Rob Duijn met het advies decharge te verlenen voor 2016 en 2017.  
Onder applaus werd aan interim penningmeester Rob Duijn decharge verleend voor 2016 en 2017. 
 
Nieuwe kascommissie voor 2018: Paul van den Berg en Kors Pater 
 
NB Vragen over financiën kunnen via e.mail aan de penningmeester gesteld worden. 
 
5. Presentatie Toekomstvisie VBMM 
Frans Cremer: “NU naar voren kijken en niet meer achterom!!” 
 
29 juni 2017 is een commissie aan de gang gegaan met de opdrachten: 

- Omschrijven van de visie en de rol van VBMM 
- Advies nieuwe bestuursleden VBMM 

 
De visie en rol van de VBMM met doelstelling “Van standpunten naar belangen” te komen is door de commissie in 
7 stellingen weergegeven. “Van uitvoering naar beleid”. (zie bijlage 4.) 
 
Frans Cremer begint met een voorbeeld, waarmee hij aan geeft hoe je meerdere belangen binnen 1 onderwerp 
kunt bundelen en daar samen mee aan de gang kunt gaan voor een optimale oplossing en een goed beleid.  
 
• Positief gesprek met MMN met de intentie om het project “Ondertunneling Maarsbergen” samen te begeleiden! 
 
Hoe ga je met tegenstrijdige belangen om? 
In VBMM zijn belangen ondergeschikt! 
 

- VBMM moet een platform zijn, waar de verschillende belangen op tafel gelegd worden en daarover 
gezamenlijk in gesprek gegaan wordt! Vaak ontdek je dan meer overeenkomsten dan verwacht. 

- Wanneer er geen eenduidig besluit over het onderwerp gevonden kan worden, geeft VBMM dat richting 
betreffende instanties aan. (meestal gemeenteraad), zodat de verschillende belangen zichtbaar zijn. 

- VBMM heeft een signalerende – en representatieve functie voor alle partijen. 
- Luister naar elkaar en kijk of je (dichter) bij elkaar kunt komen. 

(Vb A12 verhaal > veel belangen, maar toch eenduidig naar de overheid! Helaas overheid anders besloten) 
 
 
 

 



•Vraag in zaal: Goed verhaal! Complimenten! Maar hoe betrekt het bestuur de leden van VBMM daar in? 
*Antwoord: Communicatie vanuit bestuur;  
via website > nieuwe indeling > per project worden verslagen geplaatst over de stand van zaken (er is een 
handleiding op de website te vinden, hoe de site te gebruiken). 
via e.mail / post > nieuwsbrieven met nieuws en verwijzingen naar de website over lopende projecten. 
 
Het bestuur ontvangt heel graag van alle leden de up-2-date e.mailadressen om zoveel mogelijk digitaal te 
kunnen delen (kosten- en tijdbesparing). Diegenen die geen gebruik maken van internet ontvangen alle 
informatie per reguliere post. 
 
•Vraag in zaal: Hoe werkt de verdeling van de verantwoording bij projecten? 
*Antwoord:  
- Projectgroep komt in gewenste frequentie bijeen voor overleg en uitwerking van het onderwerp van het project. 
Dit verschilt per onderwerp qua deelnemers en bijeenkomsten. Leden van een projectgroep dienen lid van VBMM 
te zijn. 
- Projectcoördinator rapporteert aan het VBMM bestuur 
- Rapportage via website en nieuwsbrieven aan alle leden 
 
Een ledenforum op Facebook werkt niet, de kortste en minst verwarrende communicatie over zaken is een e.mail 
aan het bestuur. Zij zijn altijd op de hoogte van de stand van zaken van lopende projecten. 
 
Kors Pater geeft aan dat het dan erg fijn is wanneer er 1 aanspreekpunt binnen het bestuur is voor communicatie. 
 
Erik v Buiten geeft aan dat VBMM wel een democratisch issue heeft, door een snelle ontwikkeling binnen de dorpen 
en een hard veranderende samenstelling van bewoners. Het is een echte uitdaging alle mensen tevreden te stellen. 
Het is zaak om nieuwe bewoners in de dorpen enthousiast te krijgen voor VBMM en mee te laten denken en doen. 
 
VBMM heeft een dienende functie voor alle bewoners van Maarn en Maarsbergen! 
Berte Pater vindt het goed (hoopt) dat de politiek niet met VBMM aan de haal gaat met bovenstaande stelling als 
uitgangspunt! 
 
6. Voorstel samenstelling bestuur / benoeming nieuwe bestuursleden 
Voorstel nieuw bestuur: 
Nick Breur, Maarn   - voorzitter 
Peter Timmermans, Maarn  - penningmeester 
Harry Wisse, Maarsbergen  - bestuurslid 
Rob Duijn, Maarn   - bestuurslid 
Bartho Dröge, Maarsbergen  - bestuurslid 
Frans Cremer, Maarsbergen  - bestuurslid / plv voorzitter 
 
• VACATURE    - secretaris 
 
Kors Pater vult aan dat de functie secretaris statutair niet verdeeld mag worden onder bestuursleden.  
*Antwoord: Dit is nu nog even omdat de functie nog vacant is! 
 
Het voorstel wordt in stemming gebracht, ALV unaniem vóór! Het nieuwe bestuur wordt benoemd! 
 
Peter Timmermans stelt zich voor: 55 jaar / 22 jaar woonachtig in Maarn / Vrouw en 2 zoons 
Procesman in complexe bouwprojecten / bestuurslid Hockeyvereniging / vrijwilligerswerk 
“Het spreekt mij aan om mij in te zetten voor ‘ruimte en kwaliteit’ binnen Maarn/Maarsbergen! Heb er veel zin in!” 
 
Harry Wisse stelt zich voor: 56 jaar / 5 jaar woonachtig in Maarsbergen / Partner en 2 kinderen 
Op projectbasis werkzaam binnen de Farmacy / geen bestuurlijke ervaring in verenigingen, wel in werk 
Uit Utrecht naar Groene hart gekomen, communicatie als nieuwe bewoner echt gemist, wil zich graag inzetten voor 
de dorpen en de bewoners. 
 
Nick Breur was helaas afwezig en kon zich niet voorstellen. Maar hij verheugt zich op het voorzitterschap bij VBMM. 



7. Stand van zaken projecten 
Buntplein 
Paul vd Berg (commissielid Buntplein) geeft aan dat de omwonenden in gesprek zijn met de projectontwikkelaar 
om overeenstemming te bereiken. Het overleg verloopt positief (niet altijd makkelijk) en men is i.a.v. tekeningen. 
 
De Twee Marken 
Erik van Buiten geeft aan dat er procesmatig geen plan ligt, alleen bij de Gemeente. In september was er een 
presentatie als voorstel richting de raad. De financiële situatie van de Stichting De Twee Marken kan de 
overgangsfase niet dragen.  
Er moet een nieuw plan komen, aan de gemeenteraad is inbreng gevraagd en het ligt nog helemaal open. VBMM 
heeft een brief aan het college B&W gestuurd. Deze brief (en het antwoord) zijn te vinden op de website. 
 
Erik van Buiten geeft ook aan dat hij een opvolger als projectcoördinator voor dit project binnen VBMM zoekt 
(i.v.m. zijn functie als raadslid D66) 
 
Henschotermeer 
Nieuwe beheerder / privé exploitatie gaat entreegeld heffen. Dit heeft veel impact op de bewoners en bezoekers, 
alleen is er niets aan te veranderen. ± € 3,00 toegang lijkt voor zo’n mooi gebied heel redelijk! Discussie gesloten! 
 
Project Ondertunneling Maarsbergen 
Er is een overdrachtsavond geweest met de oude- en nieuwe projectleden (2 bestuursleden van VBMM en 2 
bestuursleden van MMN). Dit gaf de voorzitter aan het begin van de vergadering als voorbeeld voor de nieuwe 
visie, rol en beleid van de VBMM. 
VBMM en MMN gaan niet mee in de aanpak/keuze van de provincie en willen een andere aanpak! Dit leidt tot 
gesprekken met de gemeente en de provincie. Op korte termijn zal er een bijeenkomst van de projectgroep zijn. 
Verslag hierover krijgen de leden via de nieuwsbrief en de website! 
 
Berte Pater vraagt waar zij haar inbreng/wensen voor dit project kan aangeven. 
*Antwoord: Neem contact op met het bestuur; liefst via e.mail, maar telefonisch of per post kan uiteraard ook! 
 
A12 / extra aansluiting Maarn 
Een ‘Alzijdige’ aansluiting is op die plek niet te realiseren. Er zijn veel argumenten ingestuurd, losse opmerkingen 
en officiele verzoeken uit Leusden en Woudenberg bij de provincie. GUH wil het niet. E.e.a. is nog niet heel serieus 
en ligt bij de provincie. Wordt het een project of niet? Wordt vervolgd. 
 
Maarsbergen bedrijventerrein 
Het wachten is op de uitslag van de raad van staten. Wanneer het plan door gaat zal er zeker naar de 
ontsluitingsroute gekeken moeten worden. Dit zal t.z.t. een project worden voor VBMM, waarschijnlijk in 
combinatie met de ondertunneling, dus ook in samenwerking met MMN. 
 
8. WVTTK 
•Een idee uit de zaal: Communicatie kan ook via kranten (De Kaap / De Nieuwsbode e.a.) Dit om bewoners die nog 
geen lid van VBMM zijn te bereiken. Of adverteren in het Oranjeverenigingsblad “Willem” (1x per jaar). 
 
Hierop aansluitend wordt er gepleit voor een actievere benadering van ‘nieuwe inwoners’ van Maarn en 
Maarsbergen, d.m.v. een WELKOM-pakket vanuit de GUH, hieraan zou de VBMM een flyer o.i.d. kunnen toevoegen. 
En ook kan de VBMM zichzelf promoten tijdens de jaarlijkse dorpsbijeenkomst in de Twee Marken. ETC. 
 
Het bestuur neemt alle ideeën mee en zal er zeker iets mee gaan doen. 
 
7. Sluiting 
22.00 uur De (plv)voorzitter Frans Cremer dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor 
de borrel!  
 
 

180418 Mirjam van Oord 
 



Besluiten 

 
1. Nieuw bestuur 

 
2. Nieuw beleid; VBMM is platform en heeft dienende functie naar alle (groepen) bewoners van Maarn en 

Maarsbergen. De vereniging behartigt alle belangen en heeft geen mening! Luisteren en in gesprek gaan is 
de visie! Zo veel mogelijk overeenstemming tussen verschillende belangen is het doel. 
 

 
3. • Wilt u iets kwijt aan het bestuur? 

• Wilt u de vacature van secretaris vervullen? 
• Wilt u projectcoördinator worden van Project De Twee Marken / Het dorpshuis? 
• Geeft u svp uw juiste e.mail aan ons door!! 
 

STUUR EEN EMAIL AAN: bestuur@vbmm.nl 
 
 

 
 
 
Actiepunten Bestuur 

 
- Notulen ALV 18 april 2018 rondsturen voor akkoord in het bestuur   Frans Cremer 
 
- Na akkoord bestuur, Notulen ALV 18 april 2018 op de website plaatsen  Bartho Dröge 
 
- Nieuwsbrief aan leden        bestuur 
 
- Vacature secretariaat vullen        bestuur 
 
- Lopende projecten verslaggeving aan leden via nwsbrief/website   bestuur 
 
- Website bijwerken         bestuur 
 
- e.mail adressen vergaren van leden       bestuur 
 
- COMMUNICATIE LEDEN        bestuur 
 
- PR VBMM          bestuur 
 

 


