Verslag van de VBBBB Algemene Leden Vergadering (ALV) van 28 september 2020
SAMEN OP NAAR EEN NIEUWE BREDE VBBBB-2
Plaats:
Emmaüskerk, Noorderwierweg, Amersfoort
Tijd:
19.30 -21.30 uur
Voorzitter:
René Dubbeldam
Participanten:
• René Dubbeldam, Voorzitter VBBBB en voorzitter van de ALV
• Riek Brons, bestuur VBBBB
• Désirée Steenbeek, bestuur VBBBB
• Joke Sickmann, VBBBB lid en lid van kascommissie
• Dick Haver Droeze, VBBBB lid en lid van kascommissie
• Jon Ruymschoot, VBBBB lid
• Willem Hamels, ex-lid VBBBB
Agenda
De ALV werd gestructureerd volgens de volgende agenda (zie ook annex 1 met de gepresenteerde Powerpoint
slides):
Tijd

Programma

19.00 – 19.30

Inloop – thee / koffie

19.30 – 19.40

Welkom aan de VBBBB leden (René Dubbeldam, Vz. VBBBB)

19.40 – 20.00

Terugblik April-2019 vergadering, bestuursactiviteiten, website (René)

20.00 – 20.15

Informatie over ledenbestand (Riek Brons en René)

20.15 – 20.30

VBBBB activiteiten 2019-2020 (Désirée Steenbeek)

20.30 – 20.45

Kascommissie (Joke Sickmann en Dick Haver Droeze)

20.45– 21.15

Discussie: toekomst VBBBB – focus, randvoorwaarden, bestuurskracht. Introductie door René Dubbeldam

21.15 – 21.25

Conclusies. Versterking bestuur, of besteding batig saldo en exit? (facilitatie door bestuursleden VBBBB)

21.25 – 21.30

Afronding (René Dubbeldam)

I.

Terugblik 2019 – 2020

De voorzitter memoreerde dat het huidige bestuur aantrad in mei 2019, na een bijzondere ALV gehouden op 6
mei 2019, en voorgezeten door Dick Haver Droeze. Tijdens die vergadering werd besloten om dóór te gaan met
de VBBBB, omdat de huidige drie bestuursleden interesse hadden getoond om – samen met de overgebleven
penningmeester Carol Franssen – een nieuw bestuur te vormen. De voorzitter presenteerde de verschillende
activiteiten zoals ondernomen door het huidige bestuur als volgt:
1) Bestuursvergaderingen. Tot dusverre vergaderde het Bestuur acht keer. Met name in het begin lag het
accent op het weer op orde brengen van interne processen (bijv. ledenbestand) en het ontwikkelen van
een nieuwe website. Gaandeweg begon het Bestuur zich ook te focussen op externe zaken (relaties met
andere relevante organisaties, activiteiten met Utrechts Landschap, aanschrijven van lokale politiek
over de westelijke ontsluiting, etc.). Van alle vergaderingen zijn notulen opgemaakt.
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2)

Ledenbrieven. Het Bestuur stuurde 3 ledenbrieven waarin een oproep werd gedaan voor: betaling van
contributie, versterking van het Bestuur, aankondiging ALV. Naast verzending per email werd een
belangrijk aantal ledenbrieven nog steeds verstuurd per (gefrankeerde) post.

3) Website. Immanuel Baan, Ambis) ontwikkelde de nieuwe website en trainde het Bestuur in het gebruik
ervan (w.o. het plaatsen van content) (oktober 2019). Momenteel wordt de website vrij goed bezocht,
zoals het volgende plaatje laat zien:

Haver Droeze merkte op dat een analyse van de ‘pieken’ interessant kan zijn, om verbanden te zien met
bepaalde relevante gebeurtenissen. De voorzitter zal proberen de gebruiksstatistieken te bekijken over
een wat langere periode (bijv. een 6-maanden periode). De voorzitter legde ook uit dat de website
relevante ‘links’ bevat naar andere organisaties, zoals: Utrechts Landschap, SGLA, Stichting GiA (Groen
in Amersfoort), Gemeente Amersfoort, Soesterkwartier – wijkwebsite, Amersfoort-Zuid.
4) Verder werd een VBBBB Flyer ontwikkeld en hier en daar ook ingezet. (bijvoorbeeld in Wijkkrant
Soesterkwartier).
5) Archief. Na het overlijden van Carol Franssen (13 November 2019) haalde de voorzitter het archief op
bij Anita de Haan (20 Januari 2020). Het archief ligt bij de voorzitter op het huisadres.
6) Ledenbestand. Dubbeldam en Riek Brons presenteerden informatie over het ledenbestand. Momenteel
zijn er in totaal 368 leden ‘op papier’ waarvan 114 leden met email. Omdat het ledenbestand niet
helemaal is opgeschoond kan het zijn dat het werkelijk aantal nog bestaande leden anders is. In 2019
betaalden 162 leden/gezinnen contributie; in 2020 (tot September) was dat aantal 56. Omdat de laatste
ledenbrief (inclusief oproep om contributie te voldoen) onlangs werd verstuurd mag verwacht worden
dat dat aantal nog verder stijgt. Sinds mei 2019 kwamen er 16 nieuwe leden bij, en zegden 27 leden hun
lidmaatschap op.
7) Verdere activiteiten door de VBBBB. Désirée Steenbeek en Dubbeldam gaven informatie over de
volgende activiteiten:
• Boswandeling met Utrechts Landschap (RD) (25 februari 2020). Aanwezigen: boswachter van
Utrechts Landschap, De voorzitter, Riek Brons, 5 leden VBBBB
• Aanschrijven van lokale politiek (College B&W en fractieleiders) over westelijke ontsluiting (RD;
zomer 2020. Tot op heden ondanks toezeggingen van de Gemeente nog geen antwoord)
• Meedenken met Stichting GiA over problematiek westelijke ontsluiting (RD)
• Gepland: culturele activiteiten in openluchttheater bij Bosbad, i.s.m. Rotaryclub AmersfoortStad
(momenteel ter discussie bij bestuur Rotary) (RD)
• Spelletjes voor basisschoolleerlingen – SRO. (Juli 2020) (DS, RB). De animo was overigens matig.
• Contacten met professionals van basisscholen, jeugd en ouderen. ABC school, kinderwijkraad,
Jeugd/SRO,Ouderen (Ingrid Sparreboom); Plataan/Livore; etc. Mogelijke aanknopingspunten voor
VBBBB activiteiten in het bos met belangstellenden.
II.

Kascommissie.

De kascommissie bestond uit: Joke Sickmann en Dick Haver Droeze. Haver Droeze presenteerde de bevindingen
van de kascommissie en overhandigde aan het Bestuur een door de kascommissieleden getekende verklaring.
De commissie adviseerde de vergadering om de financiële stukken goed te keuren en décharge te verlenen aan
het Bestuur. Ook signaleerde de commissie een afnemende trend van inkomsten en adviseerde de werving van
nieuwe leden prioriteit te geven. Geconstateerd werd dat het huidige saldo van de VBBBB slechts ongeveer
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€2300 bedraagt; dit is te weinig om substantiële bedragen te reserveren voor – bijvoorbeeld – juridische bijstand,
zoals in het verleden wel is gebeurd. Het Bestuur dankte de kascommissie voor de kritische analyse.
III.

Discussie

De voorzitter stelde voor de discussie te structureren rond drie vragen:
(i)
Hoe kunnen de VBBBB leden gemotiveerd worden om mee te helpen bij organisatie en uitvoering
van verenigingsactiviteiten? (De voorzitter stelde dat momenteel de bestuurskracht onvoldoende
is om de VBBBB dynamisch te houden)
(ii)
Gezien ook de (groene) activiteiten van andere organisaties zoals Stichting Groen en SGLA, wat is
de meerwaardee van de VBBBB? Hoe zou de VBBBB zich moeten profileren?
(iii)
Wat is onze VBBBB acquisitiestrategie om nieuwe leden te werven?
Er ontspon zich een levendig debat rond deze vragen. De meerderheid van aanwezigen vond dat de VBBBB zeker
bestaansrecht blijft houden. Gewezen werd op het cultuurhistorische belang van het bos (de ‘groene long’ van
de stad) en het belang om het bos te koesteren. Ook werd gewezen op het feit dat de VBBBB feitelijk de enige
vereniging is die zich ten doel stelt om het gehele bos te beschermen en het educatieve gebruik ervan te
ondersteunen. In die zin is er geen sprake van sterk overlappende mandaten met Stichting GiA en SGLA.
Ook werd geconcludeerd dat alleen met een concreet actieplan nieuwe interesse kan ontstaan onder de leden,
om bijvoorbeeld ook actief mee te doen aan verenigingsactiviteiten. Sickmann en Haver Droeze kwamen met de
suggestie om met een drietal publicaties te maken in – bijvoorbeeld – ‘De Stad Amersfoort’ –
www.destadamersfoort.nl en/of De Stadsbron. – www.destadsbron.nl om het nieuwe gezicht van de VBBBB 2.0
onder de aandacht te brengen.
Terecht werd er in de vergadering op gewezen dat de oorspronkelijke doelstelling (Behoud) van de VBBBB
intussen was behaald en daarmee nut en noodzaak van de vereniging wat achterhaald lijkt. Hier ligt dus een
nieuwe uitdaging. Onder het brede publiek moet duidelijk worden gemaakt wat de ‘Betekenis’ van het gebied
voor de inwoners van Amersfoort en omgeving is en waar de VBBBB nu voor staat. Onderwerpen voor die
publicaties zouden kunnen zijn: cultuurhistorie; educatie op het gebied van fauna en flora; milieuaspecten zoals
de groene long; afvang van fijnstof; gezond sporten; en, wandelen in de rust van het bos. Dit alles bij voorkeur
samen met de SRO en het Utrechts Landschap als eigenaar/beheerder. Haver Droeze en Sickmann zegden toe
dit te ondersteunen, ook door inschakeling van enkele personen die hierin iets kunnen betekenen (Annie
Schuurman?). Joke en Dick zijn bereid om via hun netwerk VBBBB nadrukkelijk te promoten.
Haver Droeze suggereerde om uit eigen kennissenkring de nodige mensen actief te benaderen voor het
lidmaatschap, een bestuursfunctie en/of een educatieve functie, graag in een wat groter aantal zodat de
individuele tijdsdruk beperkt blijft. Hij denkt aan de jonge ecologe Elaine van Ommen Kloeke of een kersverse
buurtbewoner, de bioloog Jonno van Vulpen. Verder zal hij het onder de aandacht brengen in de nieuwe
bosbeheer werkgroep, waar bosbouwers, ecologen en meer van dat “soort” in participeren bij het opstellen van
een nieuw bosbeheerplan.
Ten aanzien van educatieve activiteiten werd gesuggereerd om de jeugd en ouders te benaderen via
kinderopvang organisaties. Ook werd geopperd om de Kabouterhut te vragen mee te werken aan een natuureducatieve kabouterzoektocht met pannenkoekprijs (sic..), en het IVN/KNNV te benaderen voor
gidswandelingen o.i.d. Ook denkt Haver Droeze aan het benaderen van Basisscholen en de onderbouw van de
Middelbare Scholen om met een soort lesbrief samen met de betreffende vakdocenten een buitenles te
organiseren. Daarbij kunnen naast speurtochten ook de omgangsvormen met de natuur onder aandacht worden
gebracht (en ook het belang van het lidmaatschap van de VBBBB).
Verder kan er geflyerd worden op de parkeerplaatsen om zoveel mogelijk ongeorganiseerde gebruikers van het
bos te bereiken en te motiveren lid te worden. Daarbij moet er vooral op gewezen worden dat het ‘ons’ bos is
dat we allemaal in goede staat willen houden om het optimaal te kunnen blijven gebruiken; de VBBBB dient
daarin als bewoners/gebruikersorganisatie de lead te nemen en aan de weg te timmeren met hulp van
Gemeente, SRO en HUL.
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Sickmann voegde aan het betoog van Haver Droeze nog het volgende toe. De tegenwoordige nu niet nader
genoemde zeer actieve organisaties die handel en wandel van de gemeente Amersfoort m.b.t. de aanleg van de
Westtangent op de voet volgen zouden minder succesvol zijn als niet VBBBB al sinds 1997 zeer actief de nadruk
hadden gelegd op het behoud van het bos. Denk daarbij vooral aan de plannen eind jaren ’90 om Birkhoven &
Bokkeduinen te ontwikkelen als vooral een oord voor recreatie dat zou kunnen gaan leiden tot verstening van
het gebied. Denk bijvoorbeeld aan het plan om een kartbaan in Birkhoven aan te leggen. Maar, er zijn nog vele
andere voorbeelden op te sommen. In de loop der jaren is de wijze van recreatie en vakantievieren gewijzigd. Zo
maakten bijvoorbeeld de gezinnen in het Soesterkwartier veel intensiever gebruik van het nabije Birkhoven. De
generatie die deze ervaring deelt sterft zo langzamerhand uit. Het recreatiegedrag van de laatste maanden in
Amersfoort (denk aan Corona) doet ons echter te meer beseffen hoe belangrijk Birkhoven in de nabijheid van
Amersfoort voor ons is. Ook de kennis van de geschiedenis van het gebied hoort daarbij. Denk daarbij ook aan
de geschiedenis van de bebossing van het gebied. Dit alles hoort bij de historische identiteit van Amersfoort. Het
is een extra stimulans om ons te bezinnen op de doelstellingen van de vereniging. Maar laten we ons wel
realiseren dat wij niet de enige gebruikers (eigenaren) van het gebied zijn. We zullen ook moeten zien samen te
werken met de andere gebruikers (sportverenigingen en andere organisaties en ook met het Utrechts Landschap,
hoe dan ook. ).
Een belangrijke stap die nu genomen dient te worden is het maken van een strategisch actieplan met een
taakverdeling, terugkoppeling en een bestuursvergadering voor de evaluatie en verdere aanpak. Het tij moet
gekeerd worden!
Na het debat concludeerde de Voorzitter dat er belangrijke argumenten zijn om de VBBBB in stand te houden.
Ook werd gesteld dat de focus van de ‘VBBBB v.2.0’) bijgesteld is: terwijl in het verleden de VBBBB ontstond als
een activistische vereniging rondom bijvoorbeeld de west-tangent, ligt de ‘nieuwe’ focus meer op het gebied van
het behoud van de cultuurhistorische en educatieve waarde van het bos als ‘groene long’ van de stad.
Tegelijkertijd constateerde hij dat een harde randvoorwaarde is dat er bestuurlijke ‘slagkracht’ bijkomt. De enige
manier om dat te bevorderen is het maken van een concreet actieplan (waarvan sommige elementen al zijn
beschreven hierboven) en het uitnodigen van de VBBBB leden om mee te doen bij de uitvoering ervan.

Voor degenen die dit verslag niet per email maar per brief ontvangen: graag hoort het Bestuur of u nog lid bent en of u ook per email bent te
benaderen. Vanaf nu zal alle correspondentie met de leden per email gebeuren; ook zal de VBBBB website relevante informatie blijven
vermelden. U kunt een email sturen naar info@vbbbb.org. Mocht u geen email kunnen (laten) versturen dan kunt u de Voorzitter van de
VBBBB bellen op 0650447543.
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