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Toekomstvisie VBMM  - bijlage bij de VBMM ALV april 2018 
 
 
VBMM: Van standpunt naar belang & van uitvoering naar beleid. 
 

1. Binnen een belangenbehartigende vereniging moeten alle, ook op zich 
tegenstrijdige belangen hun plek in het overleg krijgen om zo te kunnen bijdragen 
aan een gedragen oplossingsrichting. VBMM is hiervoor hét overlegplatvorm in 
onze dorpsgemeenschap.   
 

2. Meningen hebben dagkoers en leiden tot argumenten voor bepaalde standpunten. 
Standpunten neigen naar hakken in het zand, overtuigen van i.p.v. luisteren naar de 
ander en kunnen zo leiden tot tegenstellingen en strijd. Dit verzwakt. Door de 
verschillende belangen als uitgangspunt te nemen kun je ook op bestuurlijk niveau 
iedereen bereiken. Belangen zoeken draagvlak en medestanders. VBMM is hierbij 
lobbyorganisatie. 
 

3. Als de belangen groot zijn en het overleg daarover tot een oplossing leidt en 
consensus, kan VBMM die gekozen oplossing promoten op alle plekken, die voor 
het bereiken daarvan nodig zijn. VBMM is hierbij een strijdorganisatie, met de focus 
op één specifieke oplossing. 
 

4. Belangen gaan uit boven politieke verschillen binnen onze leefgemeenschap, al is 
het natuurlijk de politiek gekozen gemeenteraad, die uiteindelijk de besluiten zal 
moeten nemen. VBMM is daarbij een niet-politieke inwonersvereniging met directe 
betrokkenheid bij alle besluiten van gemeente en provincie, die invloed hebben op 
onze leefgemeenschap in de woonkernen Maarn en Maarsbergen. VBMM in de rol 
van dorpsrepresentant. 
 

5. Om effectief te kunnen zijn, zullen de zich aandienende vraagstukken in projectvorm 
moeten worden gegoten onder leiding van een per project gekozen 
projectcoördinator. Dat kan een bestuurslid zijn, maar bij voorkeur niet. Een bij dat 
vraagstuk direct zelf betrokken inwoner is het meest gemotiveerd om als 
projectcoördinator op de treden (geen beter belang dan eigenbelang). De 
projectcoördinator representeert, in afstemming met het bestuur, de vereniging in 
alle aspecten dat project betreffend. 
 

6. Bestuurlijk is de vereniging het sterkst, indien de energie gericht wordt op het 
inventariseren en elkaar versterken op belangenniveau. Dat betekent 
terughoudendheid van het bestuur bij de projectuitvoering. Zo kunnen meerdere 
projecten tegelijk uitgevoerd worden, zonder dat de bestuursomvang en -belasting 
de bottleneck vormt. 
 

7. Uitgaande van een onlosmakelijk belang tussen “rood & groen” dient een 
intensievere samenwerking dan tot op heden, nagestreefd te worden met MMN. 
Versterken waar dan kan en moet, en steunen waar mogelijk en wenselijk. Er wordt 
immers gebouwd in het groene gebied en de kwaliteit van leven in het rode is mede 
bepaald door de daar aanwezige natuur. Samen sterk voor de belangen van Maarn 
& Maarsbergen. 


