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Verslag van de 101e vergadering van de ledenraad van de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten in Nederland, gehouden op zaterdag 29 mei via livestream vanuit de studio 
van NEP in Hilversum.  
  
 
1. Aanwezig tijdens de vergadering van de ledenraad 
Er deden tweeënvijftig ledenvertegenwoordigers en negen bestuursleden mee aan deze 
ledenraadvergadering via livestream (zie de bijlage voor de lijst van aanwezigen). Voorzitter Jeroen 
Dijsselbloem zat de vergadering voor en Sandra Barbé notuleerde. Harm Buchholtz (Friesland), 
Michiel van Veen (Friesland), Sander Nijssen (Limburg en De Kempen) en Sven Zoeteman (Zuid-
Holland), vier nieuwe ledenvertegenwoordigers, worden in het bijzonder welkom geheten. 
 

 
2. Proces 
Veel vragen van ledenvertegenwoordigers zijn voorafgaand beantwoord, zowel schriftelijk als 
mondeling tijdens de drie vragenuurtjes die op 25 en 26 mei digitaal zijn gehouden (te weten: 
Financiën –Statutenwijziging, Natuurbeheer en Marketing & Communicatie). Daarnaast heeft er op 17 
mei een webinar plaatsgevonden over het project ‘Rotterdam de boer op!’. De aanwezige 
ledenraadsleden leverde input en vragen die werden gesteld gedurende de livestream uitzending zijn 
zo veel mogelijk direct via de chat beantwoord. Onbeantwoorde vragen zijn daags na deze 
vergadering alsnog schriftelijk van een antwoord voorzien. 
 
 
3. Werving en selectie nieuwe directieleden 
Algemeen directeur Marc van den Tweel en directeur financiën en bedrijfsvoering, Coraline Panis, 
gaan beiden een nieuwe stap zetten in hun loopbaan en zullen de vereniging verlaten. Het proces om 
een nieuwe algemeen directeur aan te stellen is in gang gezet, met begeleiding van bureau Ebbinge. 
Het profiel is besproken met verschillende partijen, waaronder de OR en de vertrouwenscommissie 
van de ledenraad. Het profiel is vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd in een drietal landelijke 
kranten. Streven is voor de zomer een keuze te maken. Het is belangrijk eerst deze functie in te vullen 
voordat gezocht wordt naar een nieuwe directeur financiën en bedrijfsvoering. Deze functie zal dan 
ook tijdelijk op interim basis worden ingevuld. De functie van algemeen directeur wordt tijdelijk 
waargenomen door Teo Wams. 
 
 
4. Actualiteiten 
De ledenraad wordt door Marc van den Tweel, algemeen directeur, bijgepraat over de afgelopen 
periode en actualiteiten. Na een aanvankelijke stijging van het aantal ziektegevallen zijn er nu geen 
nieuwe besmettingen of zieke collega’s meer. Wel zijn er nog een aantal medewerkers herstellende 
en wordt er uiteraard nog standaard van huis uit gewerkt. Dit gaat bijzonder goed, de investeringen 
die zijn gedaan op ICT vlak werpen hun vruchten af. De herwaardering en -ontdekking van de natuur 
heeft er voor gezorgd dat nieuwe bevolkingsgroepen naar de gebieden kwamen. Vorig jaar kostte het 
veel tijd en inzet om de drukte in de natuur te managen, dat gaat dit jaar aanzienlijk beter. De 
vereniging is daar heel vaardig in geworden en heeft dit gekoppeld aan campagnes waarbij onder 
andere de toegangsregels onder de aandacht worden gebracht. Ook de fondsen- en ledenwervende 
activiteiten lopen goed. 
Rond het stikstofdossier wordt gemeld dat er een versnellingsakkoord is opgesteld, samen met 
Stichting Natuur en Milieu, bouwend Nederland, LTO Nederland, VNO NCW en MKB Nederland. De 
huidige stikstofwet betreft natuurherstel en een reductie van 26 %. Dit percentage wordt door deze 
organisaties niet voldoende geacht. Als compromis is afgesproken om de komende jaren te versnellen 
met op korte termijn natuurherstel en economische ruimte. Alle aandacht zal gericht worden op de 
piekbelasting omdat daar de grootste winst voor de natuur te behalen is. De grootte waarde van dit 
akkoord is dat verschillende partijen het probleem herkennen, de impasse doorbroken is en dat de 
partijen samen willen werken aan een oplossing. Met dit akkoord is onder andere bij verschillende 
politieke partijen en de informateur aangekaart dat de ambitie en snelheid omhoog moet. 
De invoering van het nieuwe lidmaatschapsmodel gaat goed, in het eerste kwartaal zijn 25.000 
nieuwe leden geregistreerd. De nieuwe lidmaatschappen slaan goed aan, de meeste mensen kiezen 
voor het gezinslidmaatschap of het samen-lidmaatschap. De prognose is dat aan het einde van dit 
jaar de vereniging meer dan 800.000 leden en donateurs heeft. 
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Tot slot wordt de nieuwe werkomgeving in Amersfoort gepresenteerd. Een ontmoetingsplek voor 
medewerkers, leden en vrijwilligers, waar het nu mogelijk is om grote vergaderingen te organiseren. 
De hoop wordt uitgesproken in november weer live bij elkaar te komen in dit nieuwe kantoor van de 
vereniging.  
 
Gevraagd wordt of in het proces om te komen tot het versnellingsakkoord wetenschappers zijn 
geconsulteerd. Dit wordt beaamd, zowel op juridisch gebied als wat betreft stikstof, in kleine settings, 
vooral om een signaal te geven. Voor de echte juridische details moet de Raad van State en het 
Planbureau voor de leefomgeving worden ingeschakeld. Het is een goede ontwikkeling dat zulke 
verschillende partijen tot een compromis zijn gekomen.  
 
 
5. Terugblik webinar Rotterdam de boer op 
De opkomst was goed tijdens dit webinar over het voorbeeldproject ‘Rotterdam de boer op!’ waarbij 
ondernemers, natuurbeschermers, stad en platteland samenwerken. Een voorbeeld dat hopelijk veel 
inspiratie en navolging oplevert. Bestuurslid Evelien Verbij blikt kort terug op het webinar van 17 mei 
waarbij de deelnemers toch de echte sfeer konden proeven door een liveverbinding met boer Arie op 
een van zijn weilanden onder de rook van Rotterdam. Een bijzonder project dat laat zien dat het 
mogelijk is om in deze moeilijke tijd elkaar te vinden en belangen te bundelen. Het is ook een 
ingewikkeld project waarbij negentien partijen betrokken zijn en nog meer partijen willen aansluiten. 
Tijdens het webinar is meegedacht over drie dilemma’s, hoe kunnen consumenten met een klein 
budget toch bij dit project betrokken worden, hoe worden de keuzes gemaakt welke bedrijven 
meedoen en wanneer doet een bedrijf genoeg aan natuurinclusief werken om zich aan het project te 
mogen binden. Het met elkaar in gesprek gaan werkte inspirerend en is nuttig voor de medewerkers 
die verder met dit onderwerp aan de slag gaan. Ook vertelde Eveline Padberg, lid van de 
ledencommissie Zuid-Holland, over hoe deze commissie samen met de beheereenheid een bijdrage 
levert aan dit mooie project. 
 
 
6. Verslag van de vorige ledenraadvergadering (21 november 2020) 
Er zijn geen opmerkingen over de tekst van het verslag of vragen naar aanleiding van de tekst. 
 
Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
7. Jaarrekening en jaarverslag 2020 
De door de accountant goedgekeurde jaarrekening (2020) en het bijbehorende jaarverslag passeren 
de revue met een toelichting van penningmeester Hanneke Schuiling en directeur financiën en 
bedrijfsvoering Coraline Panis. Een bijzonder jaar met zorgen over de impact van Corona op de 
financiën. De jaarrekening die nu voorligt laat echter een positiever resultaat zien dan verwacht. De 
accountant is lovend over de organisatie en Hanneke Schuiling prijst de samenwerking en het werk 
van de financiële afdelingen. Coraline Panis geeft aan dat het afgelopen jaar is geëindigd (na 
bestemmingsfondsen en reserves) met een positief saldo van € 2,4 miljoen, € 2,1 miljoen gunstiger 
dan begroot. Om goed inzicht te krijgen in de cijfers, zijn de kosten en baten gesplitst over vijf 
dimensies: structureel, projecten, verkoop gebouwen, verwervingen en de bijdrage uit het vermogen. 
De dimensies structureel, projecten en verkoop gebouwen zijn hoger uitgekomen dan begroot en de 
wervingen lager. De bijdrage uit het vermogen aan de staat van baten en lasten valt eveneens 
gunstiger uit omdat hierin ook het dividend dat is uitgekeerd door Buitenleven Vakanties BV is 
opgenomen. De grootste verschillen tussen inkomsten en uitgaven worden met behulp van de 
watervalgrafiek uiteengezet. De positieve factoren zijn de erfstellingen (twee grote nalatenschappen), 
salariskosten (lagere bezetting en werkgeverslasten), fondsenwervende inkomsten (grote gift, acties 
en hogere contributies door ledengroei) en – kosten (wegvallen campagnes), overige 
personeelskosten (lagere reiskosten en opleidingskosten) en de SNL subsidies (hogere 
beschikkingen). De kosten voor inhuur (vacatureruimte en Eureka) en advies (exploitatieplan ENCI, 
fiscaal advies en juridische kosten) zijn negatief uitgevallen. Daarnaast zijn er inkomsten met daaraan 
gekoppeld een bestemming geweest, deze dekken toekomstige kosten en een reservering (bestaande 
uit een deel van de meevallers) voor lang-cyclisch beheer en onderhoud (inhaalslag achterstallig 
onderhoud).  
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Het saldo voor financiële baten en lasten in de jaarrekening 2020 komt uit op een verlies van € 0,5 
miljoen. De inkomsten waren lager dan de begroting maar hoger dan in 2019. Het verschil komt vooral 
door lagere subsidie inkomsten in verband met minder aankopen van gronden en lagere 
projectenvolumes. De inkomsten particulieren zijn hoger door de nalatenschappen, contributies en 
een eenmalige gift. Ook het gunstige verschil ten opzichte van 2019 wordt hierdoor verklaard. De 
bestedingen waren lager dan begroot maar hoger in vergelijk met 2019. Dit wordt ook weer 
veroorzaakt door de mindere verwervingen en lagere projectvolumes. Tegenover deze lagere 
bestedingen staan de lagere subsidie opbrengsten. Daarnaast waren er lagere kosten voor Beweging 
door onder andere het niet uitvoeren van de bomencampagne en lagere personeels- en reiskosten in 
verband met Corona. Ten opzichte van 2019 stijgen de bestedingen door hogere verwervingskosten. 
Al met al ligt het saldo voor financiële baten en lasten in lijn met 2019. Het jaar 2020 was met 
betrekking tot beleggingen door Corona zeer wisselvallig, uiteindelijk was resultaat toch positief. Het 
jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 3,5 miljoen op de jaarrekening, tegenover een 
begroot verlies van € 3,7 miljoen en een positief resultaat van € 20 miljoen in 2019. Hiervan wordt € 
2,1 miljoen toegevoegd aan de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Daarna resteert een 
positieve mutatie van de reserve als bron van inkomsten; deze steeg met € 1,4 miljoen. De bijdrage uit 
het vermogen wijkt af van het daadwerkelijke resultaat op het vermogen. Dit omdat het werkelijke 
rendement lager is uitgevallen en het resultaat wordt gecorrigeerd om een vergelijking te kunnen 
maken met de begroting. Het saldo waarop gestuurd wordt komt dan uit op € 2,4 miljoen. Al met al 
een goed jaar ondanks Corona. Tot slot wordt aangegeven dat in het jaarverslag 2020 geprobeerd is 
de impact die de organisatie bereikt op de voorgrond te plaatsen. Dit door zowel de infographics, de 
verhalen en de KPI’s te koppelen aan de vijf strategische speerpunten uit de meerjarenstrategie 
‘Nederland Natuurlijk!’. 
 
Gevraagd wordt naar de manier van beleggen en wanneer wordt afgezien van beleggen in fossiele 
brandstoffen om zo een voorbeeldrol te nemen. Geantwoord wordt dat een aantal jaar geleden is 
gesproken over het al dan niet uitsluiten van de gehele fossiele sector. Sindsdien is het 
beleggingsbeleid verder aangescherpt en wordt met het aandelenmandaat gestuurd op vier thema’s 
die aansluiten bij het doel van de vereniging. Op dit moment heeft de vereniging het meest duurzame 
aandelenmandaat dat bij RobecoSAM in beheer is. Daarin zitten voor een heel klein percentage 
energiebedrijven die wel heel vooruitstrevend zijn. Elk jaar wordt geprobeerd het mandaat nog 
duurzamer te maken.  
 
Gevraagd wordt wat de doorslag voor een donateur is om wel of geen lid van de vereniging te worden. 
Geantwoord wordt dat de strategie van de vereniging erop gericht is om mensen lid te laten worden en 
ze laagdrempelig binnen te halen. Een voorbeeld daarvan is het aanvragen van een routeboekje, 
waarna aan deze donateur wordt gevraagd of hij/zij lid wil worden. Het blijkt dat mensen weer meer de 
behoefte hebben om ergens bij te horen. Het kernmerk van een vereniging is het verenigen, mensen 
bij elkaar brengen. Dit moet op de juiste manier worden gedaan met een beroep op burgerschap, met 
een emotioneel maar ook een praktische component (zoals gratis parkeren voor leden). Het gaat 
hierbij om het aanbieden van de juiste mix.   
 
Besluit: Het jaarverslag wordt goedgekeurd en de ledenraad verleent decharge aan het bestuur over 
het in 2020 gevoerde beleid. 
 
 
8. Programma Natuur 
Directeur natuurbeheer Teo Wams gaat in op het grootste probleem voor de natuurkwaliteit in 
Nederland, de stikstofproblematiek. Voortkomende uit het enorme intensieve landgebruik door 
landbouw, verkeer en industrie. De vereniging heeft relatief veel stikstofgevoelige natuur in beheer. De 
stikstofuitstoot / neerslag moet aanzienlijk omlaag en er dient geïnvesteerd te worden in natuurherstel. 
Hiervoor is de Wet Stikstofreductie & Natuurherstel in werking getreden. Daarbij gaat het om 50% 
stikstofreductie in 2035 en een verbetering van 74% van de natuurkwaliteit. Voor het herstellen van de 
natuurkwaliteit is 3 miljard euro beschikbaar gesteld voor de komende tien jaar, het Programma 
Natuur. Na het stopzetten van de PAS is een enorme spanning en polarisatie ontstaan, wat er toe 
leidde dat de afgelopen anderhalf jaar geen maatregelen zijn genomen. De vereniging ziet de 
stikstofcrisis vooral als kans voor de natuur, er zijn nu doelen gesteld en er is geld beschikbaar om 
maatregelen te nemen. Het biedt de mogelijkheid om het natuurherstel beter aan te pakken waardoor 
de natuur duurzaam verbeterd wordt. Ook het versnellingsakkoord is een poging om van de crisis een 
kans te maken door strakkere doelen te stellen, nog meer middelen ter beschikking te krijgen, de regie 
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te versterken en gebiedsprocessen te ondersteunen. Op dit moment wordt vooral aan de 
onderhandeltafel voortgang geboekt en is het zaak de uitvoering goed vorm te geven. Dit neemt de 
komende jaren flink wat werk met zich mee. Speerpunten voor Natuurmonumenten de komende tijd 
zijn: blijven aandringen op minder stikstofuitstoot, systeemherstel, meer geld en geen vrijblijvendheid. 
Er komen enorme bedragen beschikbaar voor een veelheid aan projecten maar het moet voor de 
organisatie wel behapbaar zijn. Daarbij zullen keuzes gemaakt moeten worden. Om dit goed in beeld 
te krijgen wordt een project (ambities in beeld) opgezet waarbij in een ronde langs de 
beheereenheden de belangrijkste systeemherstellende maatregelen in kaart worden gebracht.  
 
Gevraagd wordt waarom er zo weinig geld beschikbaar is voor het uitkopen van boeren. De vraag 
roept enige verbazing op omdat er voornamelijk juist meer geld nodig is. Het weghalen van 
piekbelasters door uitkoop of aanpassing van de bedrijfsvoering zorgt voor een enorme vooruitgang. 
Door de complexiteit en verplichtingen zoals hypotheken is hier veel geld voor nodig. In de 
gebiedsprocessen gaat verplaatsen en natuurherstel hand in hand.  
Verder wordt gevraagd wat er gebeurt als de doelen niet worden gehaald. Geantwoord wordt dat het 
verschil met het PAS is dat er nu een wettelijk borging is. Controle vindt plaats en er wordt nagegaan 
of het werkbaar is. Stikstofrechten worden verhandelbaar met een wettelijke verankering. Iedere twee 
jaar wordt gekeken of dit werkt, zo niet dat wordt hierop geacteerd. De overheid heeft hier een grote 
rol bij in te vullen. 
 
 
9. Vereniging 
 
8.1 Vereniging: enkele highlights 
De rol van de ledencommissies verbreedt zich regionaal steeds meer. Het is een goede gewoonte aan 
het worden om tijdens de ledenraadvergadering aandacht te schenken aan wat de ledencommissies 
hebben georganiseerd. Eveline Padberg (ledencommissie Zuid-Holland) vertelt over de manier 
waarop haar commissie contact heeft gehouden met de leden in hun regio. Rond het thema 
natuurinclusieve landbouw organiseerde ze samen met onder ander de beheereenheid een webinar 
met de drie invalshoeken, boer, natuur en consument. Presentaties, interviews en actief chatverkeer 
zorgde voor een levendige bijeenkomst. Uit de na afloop gehouden evaluatie blijkt dat digitale 
contacten waardevol zijn. Het trekt leden aan die niet zo snel naar een fysieke bijeenkomst zouden 
gaan. Daarnaast voelde men zich betrokken en verbonden. Ook de jaarvergadering in de ledenregio 
ging digitaal, waarbij de belangstelling zo groot was dat een tweede meeting werd georganiseerd. De 
bijeenkomsten hebben gezorgd voor een nog hechtere samenwerking met de beheereenheid. 
 
8.2   Vereniging: samenwerking ledencommissies en beheereenheden 
Willemijn Prast, verenigingsmanager, zet de resultaten van de enquête rond de samenwerking van de 
ledencommissies met de beheereenheden uiteen. De respons van de ledencommissies en 
gebiedsmanagers was goed. De samenwerking wordt voor 42% als heel goed gekwalificeerd en voor 
44% redelijk goed. Men heeft redelijk zicht op hetgeen zich in de ledenregio afspeelt en de 
samenwerking rond het betrekken van de achterban gaat redelijk goed en kan nog beter. De 
verschillende rollen van de ledencommissies en beheereenheden kwamen duidelijk naar voren. 
Succesfactoren zijn: elkaar kennen, heldere doelen en afspraken, positieve energie en een goede 
rolverdeling.    
 
Daarnaast vertelt Willemijn Prast over het traject ‘Ontdekkingstocht communicatie’, waar door de 
ledencommissie Groningen, de afdeling Marketing en Communicatie, het beheerteam en de 
verenigingsmanager de afgelopen maanden in samenwerking aan is gewerkt. De ledencommissie 
Groningen is gestart met de vraag wat ze kunnen doen aanvullend aan hetgeen de beheereenheid 
doet, zodat beheerteam en beheereenheid elkaar onderling versterken. Daaruit kwam het idee voort 
om verhalen te vertellen over allerhande zaken die spelen in de verschillende natuurgebieden. 
Hiervoor is in samenwerking met de boswachter communicatie en beleven een communicatieplan 
ontwikkeld. Geregeld heeft de ledencommissie nu, onder andere via hun eigen Facebookkanaal, 
contact met leden. De kennis en ervaring die deze ontdekkingstocht oplevert hebben de 
ledencommissie Groningen en betrokken medewerkers vanuit de organisatie toegelicht in de webinars 
‘ontdekkingstocht communicatie’  die dit voorjaar gehouden zijn. Informatie over deze webinars is te 
vinden op KIEK Online.  
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De voorzitter vult aan dat het bestuur hecht aan de rol van de ledencommissies in de regio en de 
regionale activiteiten die in samenwerking met de beheereenheden worden georganiseerd omdat ze 
zoveel betekenen voor de uitstraling van Natuurmonumenten. 
Een afvaardiging van het bestuur brengt, zodra mogelijk vanwege corona, in het najaar een bezoek 
aan alle ledencommissies om over de samenwerking met de beheereenheden in gesprek te gaan. 
Afspraken hiervoor worden door het verenigingssecretariaat ingepland. Het thema komt terug tijdens 
de ledenraadvergadering van november.  
De resultaten van de enquête zullen op KIEK Online worden geplaatst. 
 
8.3 Vereniging: samenstelling bestuur – profiel vacature bestuurslid 

Vanwege het aflopen van zijn zittingstermijn zal bestuurslid Martijn Weterings tijdens de 
novembervergadering afscheid nemen. De procedure voor de werving van een nieuw bestuurslid is in 
gang gezet. Koos Biesmeijer, hoofd van de selectiecommissie, zet de werkwijze rond het opstellen 
van het specifieke profiel uiteen. Daarbij is gekeken naar de huidige kwaliteiten die in het bestuur 
aanwezig zijn en specifiekere expertise die de komende jaren van belang is, zoals ruimtelijke inrichting 
en landschap.   
 
Besluit: het profiel voor de vacature wordt door de ledenraad ongewijzigd vastgesteld.  
 
8.4 Vereniging: statutenwijziging 

Jeroen Dijsselbloem geeft een korte toelichting over de redenen van de acht kleine wijzigingen in de 
statuten die voorliggen. Een deel is het gevolg van de nieuwe wetgeving (Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen) die voor alle verenigingen en andere rechtspersonen geldt en waarvan de weerslag 
in de statuten noodzakelijk is. Daarnaast de toevoeging van de mogelijkheid om digitaal te kunnen 
vergaderen en de wijziging van de vestigingsplaats van de vereniging (Amersfoort in plaats van ’s-
Graveland).  
In het speciaal daartoe georganiseerde vragenuurtje waren er geen vragen. 
 
Het voor het quorum vereiste aantal ledenraadsleden (twee derde van de gekozen 
ledenvertegenwoordigers) is met 52 deelnemers aanwezig. Daarvan dient drie vierde voor te stemmen 
om de statutenwijziging aan te nemen. Tweeënveertig ledenvertegenwoordigers hebben gestemd, 
eenenveertig voor en een tegen, het vereiste van 38 voorstemmers is zodoende gehaald. 
 
Besluit: gestemd wordt over de voorgestelde wijzigingen van de statuten. Het vereiste quorum, twee 
derde van de gekozen ledenvertegenwoordigers, is aanwezig. De statutenwijziging wordt 
aangenomen met eenenveertig stemmen voor en één tegen.  
 
In bijlage 2 bij dit verslag de notariële notulen over dit agendapunt.  
 
 
10. Publiekscampagne 2021 
Rinia Willemse van de afdeling Marketing & Communicatie vertelt over de campagnes (zowel 
Natuurmonumenten als OERRR) die georganiseerd worden onder de vlag van het thema ruimte voor 
natuur, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de biodiversiteitscrisis. Elk jaar wordt gekozen voor een 
ander insteek, dit jaar de woningnood onder dieren. De doelstelling is tweeledig, het neerzetten van 
de vereniging als de organisatie die de natuur beschermt en het vragen om steun. De campagne is dit 
jaar gestart met een PR actie om aandacht te vragen rond de drukte in de natuur en het 
broedseizoen. Ook dit jaar zijn er weer ledenwervende proposities opgesteld met een laagdrempelig 
handelingsperspectief. Daarnaast wordt een petitie opgezet om gemeenten te vragen het maaibeheer 
aan te passen ten behoeve van insecten. De resultaten zijn goed, inmiddels zijn honderdduizend 
actiepakketten aangevraagd. Steeds meer mensen doen daarbij een gift of worden meteen lid. 
Mensen die niet direct lid worden, worden gebeld. 
 
 
11.  Afsluiting 
Jeroen Dijsselbloem, neemt afscheid van de ledenvertegenwoordigers Maaike Visser (lc Zuid-
Holland), Ivo Claessen (lc Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen), Martien van Raaij (lc Noord-Brabant 
en Rijk van Nijmegen), Nienke Erisman (lc Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen) en Mike Kortekaas 
(lc Utrecht en Vechtplassen). Zij zijn vandaag voor het laatst aanwezig en worden bedankt voor zijn 
inzet.  
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Tot slot wordt afscheid genomen van algemeen directeur Marc van den Tweel en directeur financiën 
en bedrijfsvoering Coraline Panis. Voor beiden was dit de laatste vergadering met de ledenraad, ze 
starten respectievelijk 1 juli en 15 augustus met een nieuwe uitdaging. Ze worden toegesproken door 
leden van de ledenraad en hartelijk bedankt voor al hun inzet voor onze vereniging de afgelopen 
jaren.  
 
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
BIJLAGE 1: 
 
Aanwezig zijn: 
a) van het bestuur: de dames Frederique de Bruin, Marion Koopman, Hanneke Schuiling Evelien 
 Verbij, Jan Willem Baan, Koos Biesmeijer, Jeroen Dijsselbloem, Marc Oosterhout en Martijn 
 Weterings. 
b) van de ledenvertegenwoordigers: 

Groningen: Liesbeth Jansen 
Friesland: Liesbeth Meijer, Harm Buchholtz, Bert Lenten, Hubert Oversteegen en Jur Teders 

    Drenthe: Wilfried de Jong, Wim Klein Nulent, Carel Lanting, Harro Kraal en Gerard Meijers 
    Overijssel: Rietje van Delft, Henk Algra en Henk Veenstra 
    Gelderland: Vlok van Harten, Patrick Jansen, Kees Janszen, Wim Kannegieter en Nico Vlasveld 
    Flevoland en Zwarte Meer: Marita Oomen, Martin van Alfen en Klaas van der Wal  
    Utrecht en Vechtplassen: Eef Silver, Tjebbe de Boer, Hendrik Jan Kaal, Gert Kamphof, Mike 
    Kortekaas en Michiel 
    van Staveren 
    Noord-Holland: Joke Baars, Lisa Johnson, Monica Nieuweboer, André van der Leij en Peter Tan 
    Zuid-Holland: Susan Dogterom, Eveline Padberg, Ellen Stam, Jan Edens, Wilfred Haaijer en Sven 
    Zoeteman 
    Zeeland en Volkerak: Ferry Kramer en René de Wilde 
    Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen: Nienke Erisman, Ivo Claessen, Wim Hoogveld, Martien van 
    Raaij, Ruud Smeulders en Jan Wolters 
    Limburg en De Kempen: Antonie de Beaumont, Jeannette Hommes, Thomas van Gemert, Sander 
    Nijssen en Jos Weijs 
c) van de directie: Coraline Panis, Marc van den Tweel en Teo Wams 
d) vanuit de organisatie: Sandra Barbé, Barbara van den Berg, Dorette te Boveldt, Barbara 
    Hellendoorn, Stefan Plugge, Willemijn Prast en Rinia Willemse 
 
Afwezig zijn: 
a) van het bestuur  : --  
b) van de ledenvertegenwoordigers: 

Groningen: Tica Veldhuyzen van Zanten, Jano Scholte, Geert Teerling en Klaas van der Veen 
    Friesland: Michiel van Veen 
    Drenthe: -- 
    Overijssel: Harrie Alberts, Hein Kuijper en Arend Spijker 
    Gelderland: Yvonne van der Mey  
    Flevoland en Zwarte Meer: --  
    Utrecht en Vechtplassen: Rob Oosterling 
    Noord-Holland: Roos de Vreede, Anke Wonneberger, Onno Breider, Marinus de Jong, Fred 
    Klinkhamer en Hans Scheen 
    Zuid-Holland: Aarnout van Deursen en Rob Schimmel 
    Zeeland en Volkerak: Ilonka Trommelen en Jan Sinke 
    Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen: Harrie Broeksteeg, Stan van der Kleij en Jocky Naderman 
    Limburg en De Kempen: -- 
 
BIJLAGE 2: 

 

 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE LEDENRAAD VAN DE 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN NATUURMONUMENTEN IN NEDERLAND 
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Notulen van de ledenraad van Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 

Nederland, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te 's-

Graveland, met adres: Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 40516730 (de 'Vereniging'), gehouden te Hilversum op 29 

mei 2021. 

Als voorzitter van de vergadering treedt op: de heer Jeroen René Victor Anton Dijsselbloem. 

 

Als secretaris wijst de voorzitter aan: Jacobus Christiaan Biesmeijer. 

 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

De voorzitter constateert dat bij de oproeping is bepaald door het bestuur dat leden van de 

ledenraad geen fysieke toegang hebben tot deze vergadering in verband met de Corona-crisis. 

De voorzitter constateert dat de algemene vergadering wel langs elektronische weg is te 

volgen voor de leden van de ledenraad, dat de leden van de ledenraad tot uiterlijk 72 uur voor 

deze vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te 

stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld en dat het stemrecht kan 

worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Op grond van het 

voorgaande kan, op grond van artikel 6 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en 

Veiligheid, deze vergadering digitaal bijgewoond worden en kan er rechtsgeldig besloten 

worden.  

 

De voorzitter constateert dat de algemene vergadering wel langs elektronische weg wordt 

bijgewoond door 52 stemgerechtigde vergadergerechtigden tezamen gerechtigd tot het 

uitbrengen van 52 stemmen (zijnde ten minste een twee derde gedeelte van alle 

ledenvertegenwoordigers) alsmede het voltallige bestuur. Voorts constateert de voorzitter dat 

de vergadering wordt gehouden ter plaatse als in de statuten van de Vereniging bepaald en dat 

ook overigens aan de statutaire en wettelijke vereisten voor de oproeping is voldaan met 

inachtneming van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, zodat rechtsgeldige 

besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van drie vierde van de stemmen over 

de onderwerpen vermeld op de agenda voor deze vergadering van de ledenraad. 

 

 

Overwegende: 

 

1. De afgelopen maanden is gewerkt aan de wijziging van de statuten van de Vereniging.  
 

2. Het betreft in dit verband kleine tekstuele wijzigingen. De statutaire zetel wordt gewijzigd van 

’s-Graveland naar Amersfoort. Tevens is de mogelijkheid opgenomen om digitaal deel te 

nemen aan een vergadering. Ook zijn de statuten gewijzigd in verband met de Wet bestuur en 

toezicht rechtspersonen die op 1 juli 2021 in werking zal treden. 

3. Voor de volledigheid wordt gemeld dat de artikelen 2 (doel), artikel 21 (statutenwijziging) en 

artikel 22 (ontbinding) niet worden gewijzigd. Ingevolge artikel 12 van de statuten van de 

Vereniging is een dergelijk besluit tot statutenwijziging onderworpen aan een referendum. 

Voor deze statutenwijziging is een referendum niet noodzakelelijk.  

 

De voorzitter stelt het volgende aan de orde: 

 

1. Het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vereniging, zulks overeenkomstig het 

concept opgesteld door AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, met 
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documentnummer AKD:#1001647-1. 

 

2. Het voorstel tot machtiging van iedere bestuurder en iedere medewerker van 

AKD N.V. de akte van statutenwijziging te (doen) verlijden en alles te doen wat de 

gemachtigde ter zake van het voorgaande nuttig of nodig mocht oordelen. 

 

De voorzitter brengt de voorstellen in stemming en constateert dat 41 stemmen vóór het 

voorstel en 1 stemmen tegen zijn uitgebracht en 10 onthoudingen van stemmen zodat de 

voorstellen zijn aangenomen. 

 

Tot slot sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

____________________    _____________________ 

Voorzitter      Secretaris 
 


