
  
 
 
 

 

Jaarverslag 2014 
 
Het bestuur 
In 2014 vergaderde het bestuur zeven keer. Het bestuur telt een minimale bezetting, omdat 
van de vijf beschikbare functies slechts drie zijn ingevuld, die van voorzitter, penningmeester 
en secretaris. Voor de overige twee bestaat een vacature. Het is dringend gewenst, dat deze 
vacatures worden ingevuld, zodat de taken van het bestuur beter kunnen worden verdeeld. 
Alleen dan kan het bestuur de belangen van de leden goed blijven behartigen. 
Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 12 mei 2014 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden.  
De heer Stolk, secretaris van Wijkteam Sluipwijk was te gast, evenals de interim-voorzitter 
van Stichting VEEN, de heer Löwik. 
Na bespreking en goedkeuring van het jaarverslag 2013, de jaarrekening 2013 en begroting 
voor 2014 stond de verkiezing van bestuursleden op de agenda. 
Joop Eerland was aftredend en helaas niet herkiesbaar. De voorzitter, Winand de Fraiture, 
bedankte Joop voor zijn waardevolle inbreng en vaak verfrissende kijk op de zaken. Het 
bestuur heeft op een later tijdstip met een informeel etentje afscheid van hem genomen.  
Door het vertrek van Joop zijn binnen het bestuur nu twee vacatures en is het bestuur naar 
drie leden teruggebracht. Winand sprak hierover zijn grote zorg uit; het is een te smalle basis 
voor het goed functioneren, zeker ook gelet op de toenemende druk vanuit overheden. Hij 
deed daarom opnieuw een dringende oproep zich aan te melden als (kandidaat) bestuurslid. 
De heer A. van Dijk was aftredend als lid van de kascommissie en statutair niet herkiesbaar. 
Winand sprak zijn dank uit voor de inzet van de heer Van Dijk. De heer Dekker blijft lid van 
deze commissie, de heer Van der Burg reserve-lid. De heer Richters meldde zich aan als 
nieuw lid. 
De stand van zaken c.q. de ontwikkelingen wat betreft het bestemmingsplan Oukoop en 
Negenviertel, het voorontwerp bestemmingsplan Plassengebied, Stichting VEEN en de 
plannen en acties van het Hoogheemraadschap van Rijnland werden besproken. 
De Sluipwijkse Plassen heeft zich bij het bestemmingsplan Oukoop en Negenviertel tot het 
laatste verzet tegen de omvang van de nieuwbouw bij de Wiltenburg. Het heeft niet mogen 
baten. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld en daarmee deze omvang-
rijke nieuwbouw mogelijk gemaakt. Winand legde de vergadering de vraag voor of De Sluip-
wijkse Plassen hierover een procedure bij de Raad van State moet aanspannen. Het 
antwoord luidde “niet doen”, maar proberen de ontwikkelaar te bewegen tot het verbeteren 
van het aanzicht door bijvoorbeeld het aanbrengen van meer groen. 
Bij het agendapunt “Jacht en visserij” bleek opnieuw, dat de ervaringen, de uitgangspunten 
en de daarop gebaseerde meningen verschillen. Het leidde tot een emotionele discussie. De 
suggestie werd gedaan, dat degenen die sterk van mening verschillen dit buiten de leden-
vergadering met elkaar proberen uit te praten. 
De heer Löwik gaf een toelichting op de zogenaamde “Gebiedsdeal” waar Stichting VEEN 
zich de komende tijd sterk mee bezig zal houden. Hij legde uit wat de Gebiedsdeal inhoudt: 
een financiële bijdrage van 50% van de provincie aan projecten die de natuur en recreatie in 
het gehele gebied bevorderen. Stichting VEEN financiert de andere 50%. De aanwezigen 
spraken hun zorg uit voor het hierdoor toenemen van de recreatiedruk. De heer Löwik had 
hier begrip voor en gaf aan, dat naar een goede balans wordt gezocht. Hij wees er echter 
ook op, dat de overheden sterk op recreatie sturen. Het is daarom beter zelf initiatieven te 
nemen en met de overheid aan tafel te zitten. Zo blijft het gebied zelf betrokken en heeft zij 
nog enige invloed.  
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Extern overleg 
Joop Gravesteijn en Winand de Fraiture nemen voor De Sluipwijkse Plassen deel aan de 
vergaderingen van Stichting VEEN. Bij verhindering treedt Jan Schouten als plaatsvervanger 
op.  
Peter van der Burg heeft voor De Sluipwijkse Plassen zitting in het OTRP (Overlegplatform 
Toekomst Reeuwijkse Plassen).  
Peter is tevens de plaatsvervanger van Jos Straver in de Begeleidingsgroep Maatregelen 
Reeuwijkse Plassen van het Hoogheemraadschap van Rijnland.  
Winand de Fraiture zit aan tafel bij het convenantoverleg van Stichting VEEN (wethouder en 
voorzitters van de eigenarenverenigingen en de samenwerkende watersportverenigingen).  
Joop Gravesteijn heeft zitting in de overleggroep Gouwe Wiericke, waarin de problemen van 
het veenweide-landschap (gebied tussen de Hollandse IJssel, de Meije en Gouwe) worden 
besproken.  
Mirjam Dekker neemt deel aan gesprekken en workshops over het herstel van de daghaven 
en de herinrichting van het recreatieterrein aan de Twaalfmorgen. 
Het streven was altijd bij de externe bijeenkomsten, daar waar dit is toegestaan, met twee 
vertegenwoordigers vanuit De Sluipwijkse Plassen aanwezig te zijn. Helaas is dit niet langer 
haalbaar door gebrek aan voldoende mensen hiervoor.  
 
Nieuw bestemmingsplan Reeuwijkse Plassengebied 
Begin 2013 werd een voorontwerp bestemmingsplan Plassengebied ter inzage gelegd. De 
Sluipwijkse Plassen heeft een inspraakreactie ingediend en zij was niet de enige. Het grote 
aantal reacties leidde ertoe, dat eerst in het najaar van 2014 de “Nota van Antwoord” gereed 
was en de opmerkingen waren verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan. Op dit ontwerp 
kon weer een zienswijze worden ingediend. 
Om sterk te staan hebben de drie eigenarenverenigingen besloten een gezamenlijke ziens-
wijze in te dienen (deze staat op de website). Naast opnieuw een aantal onjuistheden te 
hebben aangestipt, richtte de reactie zich met name op het toestaan van bebouwing op 
onbebouwde percelen en de rekenregels voor het maximaal toegestaan volume van (zomer) 
woningen. De rekenregels waren onduidelijk en in een aantal gevallen niet goed toegepast. 
In de inspraakreactie van 2013 op het voorontwerp heeft De Sluipwijkse Plassen het destijds 
door de drie eigenarenverenigingen tezamen opgestelde voorstel over het toestaan van 
bebouwing op onbebouwde percelen aangehouden. Uit de reacties op de Algemene Leden-
vergadering in mei 2014 bleek, dat niet ieder zich in dit voorstel kon vinden. Daarom heeft 
De Sluipwijkse Plassen in het najaar de leden per mail/brief naar hun mening gevraagd over 
dit onderwerp. Deze ledenraadpleging wees uit, dat het destijds in de Klankbordgroep 
Bestemmingsplan Plassengebied ingebrachte en meer mogelijkheden biedende voorstel van 
De Sluipwijkse Plassen de meeste stemmen haalde (de uitslag staat op de website).  
De VWR en Gravekoop hebben niet aan deze ledenraadpleging meegedaan. 
In het ontwerp bestemmingsplan was opgenomen, dat op een aantal percelen op grond van 
de natuurbeschermingswet niet of slechts onder beperkende voorwaarden bebouwing kon 
worden toegestaan. De wijze waarop deze keuzes zijn gemaakt, vonden de eigenaren-
verenigingen onvoldoende. Zij hebben het daarom omgedraaid en voorgesteld op alle 
onbebouwde percelen bebouwing toe te staan onder de voorwaarde, dat de eigenaar kan 
aantonen dat de natuurwaarden niet worden geschaad. 
De Sluipwijkse Plassen heeft in het opstellen van de zienswijze een voortrekkersrol vervuld. 
Van de door het secretariaat gemaakte kosten heeft iedere vereniging een derde deel voor 
zijn rekening genomen. 
Naar verwachting zal de gemeente in het voorjaar van 2015 de zienswijzen hebben 
beantwoord en het voorontwerp waar nodig hebben aangepast. De definitieve versie wordt 
door de Commissie Ruimte behandeld. Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Stichting VEEN  
In 2014 kwam Stichting VEEN achtmaal bijeen onder leiding van de interim-voorzitter, de 
heer Löwik. 
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Vaarontheffingen en handhaving 
In 2014 steeg het aantal verkochte jaarontheffingen weer licht ten opzichte van 2013. Van de 
in totaal 3363 (3320 in 2013) ontheffingen werden 388 tegen contante betaling door ‘t Wapen 
verstrekt, de overige werden per bank betaald en aan de ontheffinghouder toegezonden. 
Het uitgegeven aantal dag- en weekontheffingen daalde. In 2014 werden 300 dag- en 39 
weekontheffingen verkocht. Dat was in 2013 respectievelijk 361 en 82.  
In 2014 is gestart met het opzetten van een systeem om de jaarontheffingen ook digitaal te 
kunnen aanschaffen en betalen door middel van iDeal (“webwinkel”). De redenen hiervoor 
zijn: het is kostenbesparend (minder handmatige handelingen) en het geeft gebruiksgemak 
voor de aanvrager. Na het aanmaken van een account kan hij zelf op ieder gewenst moment 
vaartuigen toevoegen of verwijderen, gegevens wijzigen, enz. Er wordt begin 2015 gestart 
met een pilot, waarna rond april de site voor alle aanvragers toegankelijk zal zijn. 
Voor 2015 staat onderzoek naar en discussie over een actualisering van alle tarieven op het 
programma. Een besluit hierover van VEEN moet door de gemeente(raad) worden goed-
gekeurd, aangezien de tarieven van de vaarontheffingen onder de leges vallen. 
 

Met ingang van 2012 levert de gemeente haar aandeel voor de handhaving “in natura”, nl. in 
de vorm van 100 uur van de BOA. VEEN betaalt voor 150 uur inzet van de BOA. Deze opzet 
geldt voor een periode van drie jaar en loopt dus in 2015 af. Het ligt in de bedoeling met de 
gemeente opnieuw een dergelijke afspraak te maken.  
De BOA werkt samen met de politie. 
 

Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassengebied 
Eén van de taken van VEEN is het toekennen van een financiële bijdrage aan projecten voor 
natuurbehoud en natuurherstel vanuit de opbrengst van de vaarontheffingen door middel van 
de Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassengebied. Het gaat om financiële ondersteuning in 
de kosten voor herstel en/of aanleg van natuur- en landschapswaarden en voor onderhoud 
in relatie tot natuurontwikkeling.  
De in 2012 gestarte evaluatie en actualisatie van deze regeling zijn in 2014 afgerond. De 
maximale bijdrage is verhoogd van 35% naar 70% van de projectkosten met een maximum 
bedrag van € 27.000. Ook regulier onderhoud is nu onder voorwaarden subsidiabel. In 2014 
is voor twee projecten een verzoek voor een bijdrage ingediend. 
Informatie over de Stimuleringsregeling is te vinden op de website: www.stichtingveen.nl. 
Inlichtingen zijn ook verkrijgbaar bij mevrouw Teves, ambtelijk secretaris van Stichting 
VEEN, Bloeme 24, 2811 AR Reeuwijk, telefoonnummer 0182 – 393317. Aanvragen dienen 
naar dit adres te worden gezonden. 
 

Adviescommissie 
De bij Stichting VEEN ingediende verzoeken voor een bijdrage aan een project op grond van 
de Stimuleringsregeling worden van een advies voorzien door een Adviescommissie. Deze 
bestaat uit drie leden: de heren Verver, Van der Hoeven en (Jan) Kruijt.  
De heer Van der Hoeven trad in 2014 in de plaats van de heer Bezemer, die zich door de 
opheffing van Landschapsbeheer Zuid-Holland, waar hij werkzaam was, genoodzaakt zag 
zijn functie neer te leggen. De heer Van der Hoeven was voorzitter van de in 2014 
opgeheven Stichting Bemiddeling Natuurherstel (SBN). De SBN ondersteunde particulieren 
bij het doen van subsidieaanvragen in het plassengebied. Door deelname van de heer Van 
der Hoeven aan de Adviescommissie is de ruime ervaring die binnen SBN is opgedaan 
behouden voor het gebied. 
 

Projecten in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland 
In plas Gravekoop ligt een lint van legakkers langs de Kerfwetering (ook wel Karrewetering 
genoemd). Deze legakkers worden al jarenlang met wegspoelen bedreigd. Samenwerking 
tussen Stichting VEEN, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de eigenaren leidde tot het 
project Kerfwetering, waarmee deze ook in cultuurhistorisch opzicht waardevolle strook 
eilanden kon worden behouden. De eerste, omvangrijke herstelfase is inmiddels succesvol 
afgerond. Het eigendom van het grootste deel van de legakkers is ondergebracht in de 
Stichting Natuurbehoud Kerfwetering.  
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Gebiedsdeals 
Het rijk heeft een groot deel van de zorg voor landschap, natuur, recreatie en landbouw (“de 
groene ruimte”) overgedragen aan de provincies.  
De provincie Zuid-Holland heeft in haar Beleidsvisie Groen beschreven hoe zij de groentaak 
wil gaan oppakken. In het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Groen wordt aangegeven in 
welke groenprojecten zij gaat investeren. Hierbij gaat het niet alleen om zaken als de 
Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden, maar ook om recreatieve voor-
zieningen. Het streven is deze projecten samen met andere, lokale partijen te realiseren. 
Uitgangspunt is, dat de provincie 50% van de kosten van een project betaalt en de lokale 
partij(en) de andere 50%. Afspraken hierover staan bekend als “gebiedsdeals”. 
Stichting VEEN heeft in juli 2014 na uitvoerige discussie een subsidieaanvraag voor de 
Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen en Veenweiden ingediend. De aanvraag is eind 2014 door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Gelet op de doelstelling van het uitvoeringsprogramma 
omvat de subsidieaanvraag zeer uiteenlopende projecten. Dus niet alleen het opknappen 
van eilanden, maar ook educatieve projecten, workshops over beheer en mogelijk een kano-
verbinding tussen de Wiericke en Breevaart. Ook de versmalling van de doorvaart bij Vrijhoef 
is opgenomen, maar onderzocht moet worden of dit project gezien de complexiteit haalbaar 
is. Deze projecten vallen in de zogenaamde Gebiedsdeal Fase 1. 
In 2015 wordt bekeken of het verdere herstel van de daghaven aan de Twaalfmorgen in een 
volgende aanvraag (Fase 2) kan worden ondergebracht. Het is in het achterste deel van het 
plassengebied het enige openbaar toegankelijke terrein en aanlegplaats en voorziet in een 
behoefte. Dit recreatieterrein is eigendom van de Groenalliantie Midden-Holland. De alliantie 
is een samengaan van een aantal Zuid-Hollandse recreatieschappen, waaronder Recreatie-
schap Reeuwijkse Plassen e.o.  
 
Overlegplatform Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP) 
Het OTRP is een overlegplatform waarin een groot aantal bij het plassengebied betrokken 
partijen en organisaties vertegenwoordigd zijn, alsmede de gemeente, het hoogheemraad-
schap en recreatieschap.  
De fusie tussen de gemeente Reeuwijk en de gemeente Bodegraven heeft de vraag 
opgeroepen in welke vorm het OTRP moet worden voortgezet. De Sluipwijkse Plassen is 
voorstander van de oorspronkelijke rol: een discussie tussen partijen over plannen en 
meningen in het plassengebied om inzicht te krijgen in de achterliggende motivatie. Daarmee 
ontstaat een genuanceerd(er) beeld van het waarom van de handelwijze van ieder en kan 
van daaruit een mogelijke samenwerking gestalte krijgen. Het platform is echter in de loop 
der jaren aardig “verstoft”. Daarom wordt nu gezocht naar een vorm die meer past bij de 
actuele situatie. Het ligt in de bedoeling, dat dit in 2015 zijn beslag krijgt. 
Het OTRP formuleert geen beleid en heeft geen uitvoeringskracht. 
 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
Begeleidingsgroep Maatregelen Reeuwijkse Plassen 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland stelde in 2007 de Begeleidingsgroep Maatregelen 
Reeuwijkse Plassen in. Aan deze werkgroep neemt een groot aantal belanghebbende 
partijen door middel van vertegenwoordigers deel. Het doel is het onderzoek naar het effect 
van de maatregelen die de waterkwaliteit in het gebied kunnen verbeteren met elkaar te 
bespreken. Het project in de Sloene is daar een voorbeeld van als ook de afkoppeling van de 
landbouwpolders, het buiten werking stellen van het gemaal aan de Twaalfmorgen en de 
afsluiting van Klein Vogelenzang in combinatie met het baggeren van deze plas. 
Omdat vrijwel alle projecten zijn afgerond, overweegt Rijnland in 2015 de begeleidingsgroep 
op te heffen. De Sluipwijkse Plassen vindt dit geen goede zaak. De gesprekken met Rijnland 
moeten blijven plaatsvinden. Het is belangrijk dat ideeën, plannen en ervaringen (waaronder 
monitoring van de projecten en de natuurvriendelijke oevers) kunnen worden uitgewisseld. 
 

KaderRichtlijn Water 
De KaderRichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn (wet), die de lidstaten aanzet tot het 
verbeteren van de ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. De water-
schappen zijn eindverantwoordelijk voor het behalen van het gewenste resultaat. 
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Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in het kader van deze richtlijn voor het plassen-
gebied een pakket maatregelen uitgewerkt om uiterlijk in 2015 te kunnen voldoen aan de 
door Rijnland zelf bepaalde norm voor ecologisch gezond water. Het project draagt de naam 
“Uitvoeringsplan Reeuwijkse Plassen Schoon & mooi”. 
Eén van de maatregelen is het streven naar 20 km natuurvriendelijke oever in het plassen-
gebied. Uit onderzoek bleek, dat reeds circa 8 km aan de eisen voldoet. In de afgelopen 
jaren heeft Rijnland 12 km nieuw aangelegd. Het project is in 2014 afgerond.  
De Sluipwijkse Plassen is van mening dat het beheer en de monitoring van deze oevers 
goed moet worden bewaakt. Zij wil daarover in gesprek blijven met Rijnland (zie ook hiervoor 
“Begeleidingsgroep Maatregelen Reeuwijkse Plassen”). 
 

Ontwerp-peilbesluit Watergebiedsplan polders Stein-Oukoop 
In maart 2014 diende De Sluipwijkse Plassen (met medewerking van Jos Straver) een 
zienswijze in voor dit voorgenomen peilbesluit, dat een flexibel peil in Stein-noord mogelijk 
moet maken. De ervaring met het destijds al verhoogde peil in deze polder is, dat de 
waterkwaliteit en biodiversiteit in de sloten en plassen achteruit gaan, onder andere door de 
hiervoor benodigde inlaat van gebiedsvreemd water. Het verzoek in de zienswijze was 
tweeledig: 
1. Alvorens het peilbesluit vast te stellen eerst te evalueren wat de effecten van het vorige 

peilbesluit zijn op de waterkwaliteit en de beschermde natuurwaarden. 
2. Het voorgenomen peilbesluit te herzien, beter te onderbouwen vanuit de door de KWR 

gestelde normen en natuurwetgeving en te koppelen aan maatregelen tot herstel van de 
aanwezige natuurwaarden. 

Helaas is aan beide verzoeken geen gehoor gegeven. 
 
“Denk mee met Rijnland” 
In januari 2014 deed Rijnland een oproep om ideeën aan te dragen voor de aanpak van het 
waterbeheer. De Sluipwijkse Plassen heeft de volgende suggesties gedaan: 
1. Rijnland denkt aan flexibel peilbeheer in het gebied. Daarbij is goed grondwaterbeheer 

een voorwaarde. Betrek de eigenaren bij het verzamelen van gegevens hiervoor. 
2. Inventariseer met behulp van de eigenaren de baggerproblematiek. 
3. Stromingsmetingen door studenten/scholieren. 
4. De mogelijkheid dempingen te compenseren op een andere dan nu gebruikelijke wijze, 

bijvoorbeeld door het baggeren van een bepaalde locatie.  
 

Het eerste punt is gehonoreerd. Rijnland deed in de Kijk op Reeuwijk een oproep aan 
mensen die aan het water wonen een jaar lang metingen te doen om zo het effect van de 
schommelingen van het oppervlaktewater op het grondwater in kaart te brengen. Er hebben 
zich hiervoor twaalf mensen aangemeld, waarvan zes leden van De Sluipwijkse Plassen. De 
metingen zijn in het najaar van 2014 gestart. Regelmatig wordt bijeengekomen om de 
resultaten te bespreken. Een mooi resultaat en eindelijk gehoor bij Rijnland de eigenaren bij 
plannen te betrekken!  
Voor de overige drie punten blijft De Sluipwijkse Plassen aandacht vragen. 
 
Visserij 
Na de fusie van de gemeente Reeuwijk met de gemeente Bodegraven heeft wethouder 
Verkleij getracht een samenwerking tussen alle beroepsvissers en sportvissers tot stand te 
brengen. Er ligt inmiddels wel een concept voor een vorm van overlegplatform waarin alle 
partijen zitting hebben met een onafhankelijke voorzitter, maar verder dan een concept is het 
nog niet gekomen. Na het vertrek van mevrouw Verkleij wegens haar benoeming begin 2014 
tot burgemeester van Uitgeest kwam de visserij in handen van wethouder Knol. De indruk is, 
dat deze in 2015 het platform daadwerkelijk gestalte gaat geven. 
De Sluipwijkse Plassen juicht dit toe. Afspraken tussen betrokkenen voor een goed 
visstandbeheer zijn van groot belang voor het gebied (en daarmee voor alle eigenaren). Het 
is daarom te hopen, dat de partijen tot een goede en constructieve samenwerking komen op 
basis van onderling respect en vertrouwen.  
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Speerpunten voor 2015 
► Het nieuwe bestemmingsplan voor het plassengebied wordt in 2015 vastgesteld. De 

Algemene Ledenvergadering zal worden gevraagd zich uit te spreken of zij een verdere 
procedure gewenst acht. 

► Een goede samenwerking en het één lijn trekken met de andere twee eigenaren-
verenigingen is van belang om zowel de belangen van de eigenaren als behoud van het 
waardevolle karakter van het gebied te waarborgen. 

► In het gebied is het Wijkteam Sluipwijk actief. De Sluipwijkse Plassen streeft naar een 
uitwisseling van informatie en ervaringen over zaken die in het gebied spelen. 

► De plannen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden gevolgd. De Sluipwijkse 
Plassen blijft onverminderd streven naar overleg en samenwerking. 

► De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en provincie Zuid-Holland hebben bevordering van 
toerisme en recreatie hoog op de agenda staan. Het Groene Hart speelt daarin een 
hoofdrol en daarbinnen het Reeuwijkse Plassengebied. Deze ontwikkeling baart zorg. 
Een groter aantal leden en samenwerking met andere partijen is daarom niet alleen 
gewenst, maar noodzaak.  

► De projecten en activiteiten die zijn opgenomen in de door Stichting VEEN en provincie 
Zuid-Holland overeengekomen Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen en Veenweiden Fase 
1 (en mogelijk Fase 2) worden nauwlettend gevolgd. 

► De Sluipwijkse Plassen zal in het convenantoverleg en het OTRP aandacht vragen voor 
de verkeersveiligheid in het gebied en de baggerproblematiek. 
 

Tot slot 
Het bestuur is voor een goede uitoefening van haar taken mede afhankelijk van de door haar 
leden ingebrachte informatie over gesignaleerde problemen en wat zij belangrijke aandacht-
punten vinden. Zij brengt dit graag nogmaals onder de aandacht. 
 

Ondanks alle ondersteuning van leden als Jos Straver, Peter van der Burg, Jan Kruijt, Mirjam 
Dekker en Jan Schouten, waar het bestuur deze mensen zeer dankbaar voor is, zal het niet 
mogelijk zijn alle hiervoor genoemde speerpunten (goed) ten uitvoer te brengen. Daartoe 
ontbreekt de menskracht. 
Het bestuur vraagt de leden daarom dringend hun verantwoordelijkheid te nemen en zich 
actief in te zetten door een bepaalde taak op zich te nemen of zich op te geven als kandidaat 
voor een bestuursfunctie. 
 


