
 

 

                                                                                 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING/ JAARVERGADERING NLGO  
Donderdag 21 april 2022, Diekhuus Middelharnis 

 

Agenda: 
 
19:00   Inloop met koffie en thee in de zaal 
 
19:30  Opening en welkom door voorzitter Jan Baks. 
 
Presentaties door de drie nieuwe werkgroepen van NLGO: 

- Kenniscentrum Zandwallen   
- Werkgroep Omgevingswet 
- Strand & Zee 

 
20.15    Pauze met koffie en thee in de zaal 

20:30 Start Jaarvergadering. 
 
1. Vaststelling verslagen over 2021 

a. Jaarverslag 2021* 
b. Notulen ALV 2021* 
c. Financieel jaarverslag 2021*  
d. Verslag van de kascontrolecommissie. 
e. Voorstel goedkeuring jaarstukken 
f. Voorstel tot verlening van kwijting aan het bestuur. 
g. Leden kascontrolecommissie 2022 
h. Goedkeuring minimum contributie 2023(18 euro) 
i. Begroting 2022* ter goedkeuring. 
 

2. Statutenwijziging i.v.m. aanvragen ANBI status en aanpassingen i.v.m. WBTR* 
Statutenwijzigingen behoeven een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de 
aanwezige leden. 
 

3. Verkiezing bestuursleden. 
Het rooster van benoemingen en aftredingen* is bijgevoegd bij de stukken. 

Aftredend en niet - herkiesbaar  
2022 - Geert Faasse 

  Aftredend en herkiesbaar 
   2022 – Jan Baks 
4. Afscheid van Jos Hendriks als Coördinator Planologie en Beroepschriften 
5. Verdere activiteiten 2022, Visie 2021-2025 door voorzitter Jan Baks. 
6. Rondvraag en sluiting. 

 
Items met * zijn te vinden op de website www.nlgo.nl/alv 
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1. Jaarverslag 2021 Algemeen 
 
Begin 2021 telde de vereniging 453 lidmaatschappen, begin 2022 was dit aantal gestegen tot 
480, waarbij van 91% van de leden het e-mail adres bekend is.  
Ook in 2021 waren de mogelijkheden om fysiek bij elkaar te komen vanwege Corona 
beperkt. Zo werd er op 23 januari een strandopruimactie geannuleerd, in februari werd er 
wel geraapt, maar op individuele basis. 
Op 22 april moest de ledenvergadering op afstand, in digitale vorm, gehouden worden.  
Een van de weinige evenementen die doorgang kon vinden was een bijeenkomst ter 
gelegenheid van de Nacht van de Nacht op 30 oktober. In twee sessies woonden een 28 tal 
aanwezigen in twee sessies een heel goed ontvangen presentatie van Peter Jelier bij in het 
gebouw van NM op de Scheelhoek, waar we te gast waren, gevolgd door een 
nachtwandeling naar een uitkijkpunt.  
Er zijn in 2020 4 NLGO Nieuwsbrieven per email verzonden. Het bestuur heeft 11 maal 
vergaderd, samen met de coördinatoren van de werkgroepen, op de eerste donderdag van 
de maand.   
 
Zie voor een terugblik https://www.nlgo.nl/watisgeweest 
 
1a. Jaarverslag Planologie en Beroepsschriften 2021 
  
Het jaar 2021 is, net als 2020, opnieuw door Covid-19 een bijzonder jaar geworden. Opnieuw 
beperkingen bij het inzien van plannen, het fysiek kunnen overleggen, e.d.. Ondanks dat 
waren er toch weer de nodige zaken, die de aandacht vroegen, dan wel nog steeds 
doorlopen. Vooral de aantastingen van zandwallen (de wal doorgraven, verlagen, betuinen, 
en de begroeiing wijzigen) en het kappen van bomen vroegen regelmatig aandacht. Het 
inroepen van een handhavingsambtenaar was nog wel lastig, maar er lijkt een lichte 
kentering in het ‘meedenken’ en meewerken van de Gemeente hierbij.   
  
Doorlopende zaken  
Grondstort Sluiskreek Oude Tonge  
In oktober 2015 heeft het College van B&W besloten om een dwangsom op te leggen 
vanwege het illegaal storten van grond (2012) op een perceel. van de eigenaar dhr. Van 
Peperstraten, aan de Sluiskreek te Oude Tonge, waarop de bestemming Natuur rust. De 
dwangsom houdt in dat voor een bepaalde datum de oorspronkelijke natuurwaarde van het 
perceel (zo veel mogelijk) moet zijn hersteld. Dhr. Van Peperstraten heeft tegen dit besluit 
herhaaldelijk bezwaar ingediend. Al een aantal malen is de termijn van handhaven 
(Begunstigingstermijn/ termijn, waarbinnen het herstel moet zijn uitgevoerd) verlengd, 
omdat de Gemeente telkens weer de argumenten van dhr. Van Peperstraten, om niet aan 
de termijn te kunnen voldoen, accepteerde en een verlenging van de termijn aanbood.   
In 2019 heeft de Rechtbank te Rotterdam uitgesproken dat de handhaving terecht wordt 
opgelegd, maar dat een aantal voorwaarden, voor de uitvoering, niet onderbouwd te 
verdedigen zouden zijn. B.v. de voorwaarde ‘niet met zwaar materieel het gebied in gaan’.  
Elke boer weet dan wat wordt bedoeld, zonder dat er een definitie van wat zwaar is hoeft te 
worden aangegeven. Helaas wist dhr. Van Peperstraten (agrariër en projectontwikkelaar) dat 
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niet. Dit heeft geleid tot nieuw overleg over de uitvoering. Deze zou in 2020 zijn beslag 
krijgen, maar helaas, op 12 november 2020 kregen wij bericht van de Gemeente dat dhr. 
Van Peperstraten opnieuw uitstel van de Begunstigingstermijn (een wel heel toepasselijke 
term in het licht van dit jarenlange proces) had gevraagd. Als reden werd aangegeven dat 
‘….het niet mogelijk is gebleken een aannemer opdracht te geven voor het verrichten van de 
graafwerkzaamheden’. De Gemeente heeft hier weer gehoor aangegeven en de 
begunstigingstermijn verlengt tot 15 oktober 2021. Dit zou de aller-allerlaatste keer zijn, dat 
de Begunstigingstermijn zou worden verlengd.  
En zo geschiedde. Op advies van Bureau Schiltwacht is het perceel, zo goed als mogelijk, op 
het oude niveau gebracht. De verwijderde grond is in depot gezet, aan de kant van het 
fietspad (waardoor het allemaal is begonnen). Alleen ligt dat er per 01-01-2022 nog steeds. 
Inmiddels is het depot ook ontdekt als spannend crossterrein! Kortom er lijkt een eind aan 
de procedure te komen, maar weer niet op tijd.  
 
Bomenkap zonder voldoende compensatie   
09 maart 2021  
Aan de Prutweg te Sommelsdijk is een bosperceel van 0,75 ha gekapt (1000 bomen). Het 
bosperceel moest wijken voor een bouwplan van een projectontwikkelaar. NLGO heeft daar 
geen aanvraag tot kap voor gezien. Daarover is de Gemeente om uitleg gevraagd en of er 
ook een compensatieplan is opgesteld. Op deze mail-aanvraag van 9 maart is nog steeds 
geen antwoord ontvangen.   
In het licht van de klimaatproblematiek vragen we tegenwoordig standaard om ruimer te 
compenseren dan het aantal van de verwijderde aanplant. Achtergrond is, dat wanneer het 
bos een ouderdom heeft van 30 jaar er voor één verwijderde boom, 216 bomen van 5 jaar 
moeten worden geplant, ter compensatie van houtvolume, CO2-opslag en fijnstof.   
Iets dergelijks speelde ook bij de bomenkap aan de Langeweg (Beroepscampus) te 
Sommelsdijk.   
Vanwege de bouw van de Beroepscampus, aan de Langeweg te Sommelsdijk zijn, aan de 
kant van de Olympiaweg, bosschages en bomen weggekapt. Er is een compensatieplan, 
maar dat voorziet bijlange na niet in een compensatie voor het verloren gegane 
groengebiedje. Bovendien is de herinplant dusdanig jong dat het jaren zal duren voor er 
weer een vergelijke beplanting zal ontstaan. En dit nog afgezien van het geringe herstel in 
CO2-opnamecapaciteit. We hebben de Gemeente hierover op 13-07-2021, per brief, 
bevraagd, maar nog steeds geen antwoord ontvangen.   
  
Op 9 mei 2022 hebben we een zienswijze ingediend op het Ontwerp Bestemmingsplan 
Herontwikkeling Hernesseroord. Met name hebben wij ons gericht op het verwijderen van 
een groot aantal bomen en struiken, ten behoeve van het bouwen van 333 woningen, 
verdeeld over een aantal deelgebieden.  In de toelichting op het Ontwerp wordt gesteld, dat 
het plan is opgezet met zoveel mogelijk behoud van de waardevolle bestaande 
groenstructuur en dat de kwaliteit van het groen door dunning zal verbeteren. In totaal 
schatten wij dat er ruim 2100 bomen en een jong bos van 1000 elzen zal moeten verdwijnen. 
Het leek ons moeilijk dit onder het mom van "dunning” te doen. En van een 
kwaliteitsverbetering spreken, vonden wij ook een verkeerde voorstelling van zaken. Ook de 
hoogte van de bebouwing baart ons zorgen: tot max. zes woonlagen, of wel zo’n 18 m hoog. 
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Hoogbouw in een bosgebiedje. Zowel landschappelijk als ecologisch (verstoring) ongewenst. 
NLGO is van mening dat door de bosrand weg te halen en 4-6 laags hoge gebouwen te 
realiseren, er vanaf de havenkant zeker ook geen kwaliteitsverbetering van de beleefwaarde 
zal worden bereikt. Ook de toename van het aantal vervoersbewegingen, in de nieuwe 
woonwijk, onderbouwt de angst dat de belevingswaarde en de natuurwaarden in de knel 
komen en zullen verdwijnen.  
De intrinsieke waarde van het gebied nu is, naar onze mening, dat het een bos biedt voor de 
bewoners van de oude kern van Middelharnis. Dit wordt in de huidige vorm zeer 
gewaardeerd en gebruikt. Door de herontwikkeling van het gebied wordt van het bos een 
park gemaakt, waarin de beleving van de bewoners van de oude kern niet meer tot haar 
recht komt. Ook is er geen compensatieplan voor zoveel bomen.  
Voor wat betreft de natuurontwikkeling en verbetering van de biodiversiteit in de omgeving 
van Middelharnis lijkt NLGO dit plan geen verbetering. Wellicht als het een nieuw te 
bebouwen gebied in een open polder zou zijn geweest. In een bestaande groene omgeving, 
zoals Hernesseroord, is het alleen maar verarming van het groen en biodiversiteit. Het 
verdwijnen van zoveel bos, zonder dat er een ruim dekkend compensatieplan tegenover 
staat, vinden wij onacceptabel.   
  
Oostelijke randweg Middelharnis  
De Gemeente heeft plannen voor een betere ontsluiting van Middelharnis. Er zijn 
verschillende scenario’s geopperd; scenario 4 lijkt de voorkeur te hebben. Dit gaat grote 
gevolgen hebben voor ‘het groen’ op de oostelijke kant van Middelharnis, naast het verlies 
dat de woningbouw in dat gebied al dreigt te veroorzaken. Naar onze inschatting  zullen nog 
eens ± 2000 bomen moeten worden gekapt.  
Op donderdag 22 juni j.l. heeft de Gemeenteraad, met 15 stemmen voor en 14 stemmen 
tegen, ingestemd met het instellen van een haalbaarheidsonderzoek naar het scenario 4 , 
een oostelijke randweg met kanaalkruising, te Middelharnis.  
Op 12 juli 2022 hebben Burgerinitiatief Nieuwe Waterweg en NLGO de Gemeente, in een 
brief, nadrukkelijk aangegeven dat dit scenario zeer ongewenst is vanwege grote natuur- en 
landschappelijke schade. Om te voorkomen dat het beoogde haalbaarheidsonderzoek zich 
vooral richt op de technische en financiële haalbaarheid van het plan is het gezamenlijke 
verzoek gedaan om binnen het haalbaarheidsonderzoek ook een milieueffectrapportage 
(m.e.r.) op te nemen. De uitslag van dit verzoek hebben we nog niet ontvangen.  
  
Aantastingen Kroonjuweel Zandwallengebied  
27 februari, 17 maart, 19 mei en meerdere data daarna, in 2021  
Er waren weer verscheidene aantastingen van zandwallen (ophogen, af- en doorgraven, 
geen gebiedseigen beplanting aanbrengen, e.d.). Telkens maken wij er melding van en 
verzoeken om handhaving, maar ook als er handhaving plaats vindt, is de schade al geleden. 
NLGO is er, middels de Werkgroep OKRR, mee bezig om een folder te maken, die alle 
bewoners van het zandwallengebied gaan ontvangen om hen de waarde van het gebied uit 
te leggen en aan te geven wat men wel en niet mag doen met zandwallen. We hebben het 
nog altijd over een kroonjuweel. Er wordt helaas slordig mee omgesprongen.   
Op 16 november 2020 heeft NLGO een verzoek om handhaving ingediend voor weer een 
aantasting in het Zandwallengebied. Het betrof dit keer ingrepen op het perceel Koolweg 
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27A (genaamd Wollewei). De eigenaar van dit perceel, dhr. Van den Boogert, heeft, zonder 
vergunning, aan de zuidkant van het perceel een bestaande zandwal, gedeeltelijk, 
opgehoogd. Bovendien ook een druppelsysteem hierop aangelegd. Aan de noordkant van 
het perceel is een nieuwe, hoge zandwal aangelegd. En verder was de eigenaar bezig met 
een nieuwe, hoge, zandwal langs de Koolweg. Reeds in een overleg met de Gemeente in 
2020, over de handhaving in het Zandwallenlandschap, is hiervan melding gemaakt. Toen 
werd ons gemeld dat de eigenaar van het perceel zich aan de regels hield. Uit bovenstaande 
blijkt dat dit, naar de mening van NLGO, niet het geval is. Het plaatsvinden van dit soort 
aantastingen houdt niet op.   
Op 19 mei 2021 heeft de Gemeente eindelijk het herhaalde verzoek tot handhaving 
gehonoreerd.   
Maar op 03 november 2021 meldt de Gemeente dat dat dhr. Van den Boogert, middels zijn 
advocaat, bezwaar aangetekend tegen het voorgenomen besluit tot handhaving. Op grond 
van de algemene Wet Bestuursrecht AWB moest de Gemeente vóór 11 november 2021 een 
besluit nemen op dit bezwaarschrift. Daarbij gaf de Gemeente aan dat zij deze periode, op 
voorhand, met 6 weken wil verlengen. Uiterlijk 23 december 2021 moest de Gemeente dit 
besluit nemen.  Kortom weer een jaar verder! Zo werken procedures.   
Op 16 november 2021 meldt de Gemeente dat zij, eerder in het jaar, de eigenaar in de 
gelegenheid had gesteld een zienswijze op het voornemen tot handhaving in te dienen. Deze 
werd op 15 juni 2021 ontvangen. Op 22 december 2021 meldt de Gemeente dat het 
bezwaar van de eigenaar tegen de handhaving (19 mei 2021) niet ontvankelijk is verklaard.  
Maar ondertussen is het proces nog niet afgelopen.  
Op 10 november 2021 heeft de toezichthouder een hercontrole uitgevoerd, waarbij deze 
heeft geconstateerd dat de overtredingen niet ongedaan zijn gemaakt. De jurist van de 
Gemeente meldt: “De overtreding met betrekking tot het ophogen van de zuidelijke zandwal 
is in een apart handhavingstraject opgenomen, en maandag 23 november a.s. zal de 
gemeente deze last ten uitvoer brengen, daar de eigenaar de begunstigingstermijn heeft 
laten verstrijken, zonder zelf de overtreding ongedaan te maken.   
Op 18 november meldt de Rechtbank Afd. Voorzieningenrechter dat de eigenaar nog een 
verzoek tot opheffing van de handhaving heeft ingediend.  Dat verzoek wordt echter op 02 
december alsnog weer ingetrokken.   
Op 22 november is de Gemeente begonnen met de herstelwerkzaamheden, op kosten van 
de eigenaar. Zij doet dit mede op advies van het Bureau Schildwacht, aan wie ze advies heeft 
gevraagd.    
Hoewel niet zo lang als de procedure over de illegale stort langs de Sluiskreek, toch ook weer 
een langdurige geschiedenis. Gelukkig heeft de Gemeente deze zaak voortvarender 
aangepakt, dan die van de Sluiskreek.   
  
Aantasting beleving landschap  
Op 7 december 2021 hebben we een beroepschrift medeondertekend met de Vereniging 
Buurtschap Oostdijk en Nieuwendijk en Natuurmonumenten tegen het op 22 juni 2021 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Oostdijkseweg 26 Goedereede'. Hierdoor zou het 
mogelijk zijn een grote woning te bouwen op de hoek Oostdijkseweg / Hofdijksweg, 
waardoor een waardevol gezicht op het de polder Oude Oostdijk en een waardevolle 
zichtlijn naar de Toren van Goedereede verloren zou gaan. Een achterliggende reden is dat 
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de woning niet voor eigen gebruik zou worden gebruikt, maar als speculatieobject.  
Op 24 december 2021 heeft een advocatenkantoor, namens de Gemeente GO uitstel 
gevraagd voor de beantwoordingstermijn.  
  
Herinrichting provinciale weg N215  
Op 2021-12-03 is er een overleg geweest over de ‘groen’-consequenties van de herinrichting 
van de N215. Mogelijk aankomende winter zal een deel van het bosgebiedje bij Nieuwe 
Tonge worden gekapt, vanwege de aanleg van een ongelijkvloerse wegaansluiting tussen de 
N215 en de Oudelandsedijk en een extra aansluitingsweg van de Hertog Jan van Beierenlaan 
op de Oudelandsedijk. En verder grotendeels herplant van bomen bij de herinrichting van 
het kruispunt N215 en de Molendijk te Nieuwe Tonge. Ook bij de Vroonweg zal een 
bosgebiedje worden gekapt en datzelfde zal gebeuren bij de herinrichting van de rotonde 
N215 – Langeweg Middelharnis. Een deel van de bomen zal daar worden herplant.   
De Provincie en de Gemeente hebben de intentie uitgesproken om deze kap ruim te 
compenseren. Helaas voor Nieuwe Tonge lijkt dit niet in de directe omgeving te gebeuren.  
  
Voor de overige planologische aandachtsgebieden verwijs ik naar het jaarverslag van de 
Werkgroep Ouddorp Kust, Rust en Ruimte - OKRR.  
  
Dit is mijn laatste jaarverslag als Coördinator Planologie en Beroepschriften. Na ruim 43 jaar 
wil ik ‘het stokje’ overgeven. Hoewel planologie en het schrijven van beroepschriften / 
zienswijzen geen geliefde (maar wel noodzakelijke) onderwerpen / bezigheden zijn, lijkt er 
een groepje gevormd te gaan worden dat dit werk samen met de Werkgroep OKRR gaat 
overnemen. Dit groepje kan nog wel wat ondersteuning gebruiken!  
  
Jos Hendriks  
Coördinator Planologie en Beroepschriften. 
 
 
1b. Jaarverslag OKRR 
 
Begin 2021 speelt er een complexe zaak om zes nieuwe recreatiewoningen. Het 

bestemmingsplan "Woningen hoek Oud Nieuwlandseweg / Westerweg"  wordt voorgelegd 

aan de Gemeenteraad. De raad heeft toen besloten om deze wijziging niet goed te keuren 

omdat het leidt tot aantasting van het landschap. De eigenaar van de grond kon daardoor zijn 

plan om zes recreatiewoningen te bouwen, niet uitvoeren. Deze eigenaar is toen naar de Raad 

van State gestapt. Begin 2021 doet de RvS haar uitspraak. De Raad vindt  dat deze 

belangenafweging begin 2019 niet zorgvuldig is geweest en er onvoldoende is uitgelegd 

waarom aantasting van het landschap plaatsvindt. In eerste instantie vernietigd de RvS dus 

deze uitspraak van de Gemeenteraad. Maar: beide partijen (de gemeente en de eigenaar van de 

gronden) hebben tijdens de rechtszitting nog aanvullende argumenten mogen aandragen. Het 

gaat de Gemeenteraad vooral om het behoud van het zandwallen landschap met haar open 

kamers. De ligging van het gebied op de grens tussen het zandwallenlandschap en de polder, 

maakt deze plek extra bijzonder. Verder kan (zo geeft de raad aan) aan een ander plan van de 

ontwikkelaar wél medewerking worden verleend, mits het beter in het landschap past. Deze 

aanvullende argumenten van de Gemeenteraad heeft de RvS voldoende gevonden om de 
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bouw van de recreatiewoningen (nu) niet toe te staan. Dat betekent dat de grondeigenaar de 

zaak wel op formele gronden wint, maar het huidige plan niet mag realiseren. Hij krijgt wel 

zijn proceskosten terug. Hier is waarschijnlijk het laatste woord nog niet gesproken. 

 

September 2021 - Ouddorp Bad Oost.  De Gemeenteraad buiten spel Projectontwikkelaar 

Estate Invest heeft opnieuw een vergunning aangevraagd voor een hotel en 40 woningen bij 

de Oude Nieuwlandseweg. Het gaat om hetzelfde plan dat in 2019 onder de naam Ouddorp 

Bad Oost is afgeschoten door de Raad van State. De Gemeente en de projectontwikkelaar 

kiezen er nu voor om het plan via een andere route goedgekeurd te krijgen. Kort gezegd: 

Burgemeester en Wethouders gaan een omgevingsvergunning voor de bouw goedkeuren, 

waarbij de gemeenteraad alleen de vraag krijgt of zij een “bezwaar” heeft tegen het plan. De 

bestemmingsplanwijziging wordt niet aangevraagd. Uiteraard hebben wij bezwaren tegen het 

plan zelf en tegen de procedure die gehanteerd wordt. Het komt er volgens ons op neer dat de 

Gemeenteraad min of meer buiten spel staat. 

 

In december vroegen we u om uw stem te laten horen: uw mening te geven over het plan 

Ouddorp Bad Oost door ons een email te sturen. Dat hebben we geweten! We hadden enkele 

10 tallen reacties verwacht, maar de e-mails bleven binnenkomen, 201 reacties in totaal! 

Daarbij valt het volgende op: • Er zijn tot nu toe 2 mensen die vóór het plan zijn, de rest is 

tegen; • Vrijwel alle reacties zijn met aandacht geschreven waarbij de mening zorgvuldig is 

geformuleerd. U bent er echt even voor gaan zitten! • Het zit de meeste mensen hoog! Men 

vraag niet alleen, maar men roept echt op! 

 

Met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen willen we vroeg in 2022 onze en uw mening 

laten horen bij de politiek om de juridisch onjuiste en landschappelijk jammerlijke 

ontwikkeling tegen te houden. 
 
1c. Jaarverslag Terreinwerkgroepen 2021 
 
Terreinwerkzaamheden 2021 

Wij kunnen terugkijken op een zeer bijzonder jaar.  Al vanaf 15 maart 2020 heeft corona ons 
in de greep, iets waar we maar moeilijk uit kunnen komen. Dit heeft een enorme weerslag 
op onze activiteiten die bijna een heel jaar volledig stil zijn komen te liggen. Vanaf januari tot 
september is er alleen in kleine groepjes van drie gewerkt. Na de vliegende start in 
september zaten we begin december opnieuw in de corona stand. Dit heeft zeker weerslag 
op de vrijwilligers van de zaterdaggroep. Hopelijk kunnen we in de loop van 2022 weer 
volledig aan de slag en een nieuwe vrijwilligers motiveren. 
 
Werkdagen 

In totaal zijn er slechts twee dagen door de zaterdag werkgroep georganiseerd, steeds op de 
laatste zaterdag van de maand in oktober en november. De werkgroep “de vliegende 
brigade” is op zestien maandagen actief geweest waarvan 7 volledig en de rest in een kleine 
"corona" bezetting. De gemiddelde opkomst op zaterdag is ten opzichte van vorigjaar 
gedaald naar 13 personen op een actiedag. Voor de maandaggroep is die gelijk gebleven, 
gemiddeld vijftien vrijwilligers per actiedag.  De totale maandag werkgroep bestaat nu uit 
meer vijfentwintig “vaste” vrijwilligers.  In 2021 is er toch nog voor 1047 uur (966 vj) aan 
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werk verzet. Het vergelijk met andere jaren is opnieuw erg scheef vanwege de corona 
maatregelen. Door het inzetten van de Vliegende Brigade is er ruimte ontstaan om ook 
andere instanties te helpen. 
 
Werkzaamheden 

Voor Natuurmonumenten zijn we vier keer aan het werk geweest, langs het fietspad bij de 
Oosduinen, de Enden, het Lichtje op de Kwade Hoek en een oeverzwaluwwand in de 
Scheelhoek. Voor SBB twee keer, de poel bij de Vliegers is weer verder open gemaakt en een 
poel bij Goedereede is hersteld.  Voor het Waterschap zijn de wilgen aan de Blomweg 
geknot. Verder zijn voor het Zuid Hollands Landschap zijn de nodige werkzaamheden 
verricht in de Kleistee, de Koude Grond, en in de Preekhilpolder. De drie vlinder Idylles, één 
in Ouddorp, één in Achthuizen en één in Middelharnis zijn in september gemaaid en 
gehooid. Het hooi is afgevoerd door de gemeente. Tussen de werkzaamheden door is er met 
regelmaat gewerkt in het belevingsbos bij Den Bommel en bij de haven van Oude Tonge, 
daar zijn de paden gemaaid. 
 
 
Vergoedingen 

Voor de werkzaamheden van de maandaggroep wordt een bedrag per dag gevraagd en voor 
de zaterdaggroep worden afspraken met instanties gemaakt voor een passende vergoeding. 
De verzekering voor de vrijwilligers is gedekt bij de vrijwilligersverzekering via de gemeente 
Goeree Overflakkee en bij “Landschap en Erfgoed Zuid-Holland".  Ook dit jaar zijn er weer 
drie vrijwilligers geslaagd voor de herhalingscursus motorzaag. Ook dit jaar heeft de 
vereniging weer vouchers ontvangen van de provincie, het geld is gebruikt voor onderhoud 
aan de vlinder idyllen en de aanschaf van een bosmaaier en elektrische motorzaag. 
We zijn Cees Appel, Kees van t Zelfde en Krijn Tanis weer veel dank verschuldigd voor het 
perfect bijhouden van de technische hulpmiddelen. 
 
Kees van ’t Zelfde    
Coördinator terreinbeheer 
 
1d. Jaarverslag Vogelwerkgroep 2021 
 
Door de corona maatregelen is er slechts 1maal een bijeenkomst geweest. 
Ook excursie hebben niet plaats kunnen vinden om die reden. Doordat de Vogelwerkgroep 
jaren achtereen vaste gebieden telt wist bijna elke vogelaar wat zijn taak was. 
De ene keer dat de Vogelwerkgroep bijeen was op 21-10 2021. Dat was eigenlijk meer een 
bijeenkomst om bij te praten omdat we elkaar een tijd niet gezien hadden. Ook zijn er een 
aantal nieuwe leden bij gekomen maar die nog niet op de laatste bijeenkomst waren. 
  
Nieuw was dit jaar de focus op de Strandbroedvogels op de kop van het eiland. 
Door een 6-tal vrijwilligers werden broedvogels opgespoord op het strand bij Ouddorp, 
waarbij in totaal 6 nestjes van Bontbekplevier gevonden werden. 
Deze werden allen afgezet met draad en paaltjes en voorzien van info bordjes. 
Alle eerste broed gevallen werden gevolgd door een tweede. 
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Doordoor liep het broedseizoen van april tot begin augustus, in totaal zijn er 260 uren in 
gestopt. 
Het resultaat was helaas nihil, waarschijnlijk zijn zilvermeeuwen de oorzaak van het 
verdwijnen van de jongen. Door DMP zal er volgend jaar onderzoek naar worden verricht 
wat de precieze oorzaak was. 
  
De kerkuilenwerkgroep is al jaren actief en dat heeft hen geen windeieren gelegd. 
In 2021 broeden er op 21 locatie kerkuilen op ons eiland, waarvan 9 op een nieuwe locatie. 
Er waren op 7 plaatsen mislukte broedgevallen. 
Maar er vlogen 58 jonge kerkuilen uit, een prachtig resultaat!! 
  
Weidevogels Oude Oostdijk 
Al sinds het begin van de vogelwerkgroep worden hier weidevogelnesten geteld. 
Helaas moeten we constateren dat het aantal broedvogels ook hier terug loopt. 
De grutto komt niet meer tot broeden terwijl er in de jaren 80 vorige eeuw nog 25 broeden. 
Nu probeert met men met een zonnepomp te vernatten en zo de grutto terug te krijgen. 
Kievieten broeden en altijd nog 10-tallen, zo ook tureluurs, veldleeuweriken, slobeenden ed. 
  
Zwaluwen hadden ook de aandacht, huiszwaluw nesten werden ook afgelopen jaar geteld. 
Op sommige plaatsen verdwenen er maar ook nieuwe locatie werden gevonden. 
Er broeden niet meer zoveel huiszwaluwen als in de 80terig jaren (1500). 
Momenteel is de populatie tussen 750 tot 1000 broedparen op Goeree Overflakkee. 
  
Oeverzwaluwen broeden in zeer kleine aantallen op ons eiland. In de opgeknapte 
oeverzwaluwenwand op de Scheelhoek broeden 11 paar. En in de houten kunstwand met 
kastjes bij TIJ Scheelhoek broeden 7 paar. Mogelijk broeden elders nog wat losse 
exemplaren. 
  
De gierzwaluw staat ook onder druk door sloop of renovatie van daken. 
We proberen dit deels te compenseren door het aanbrengen van gierzwaluw nestkasten. 
  
Gegevens over de watervogeltellingen ( al 43jaar) werden uitgevoerd en landelijk verwerkt 
door SOVON. Bob maakt jaarlijks een eiland verslag daarin kan ieder het aantalsverloop 
regionaal zien. 
Het inventariseren van broedvogels blijft summier, maar momenteel loopt er een project in 
de van Pallandtpolder.  
 
Krijn Tanis 
 
 
1e. Jaarverslag Plantenwerkgroep 2021 
 
Het afgelopen jaar hadden we nog steeds te maken met Covid. Er is daarom weinig tot 
niets geïnventariseerd. Toch hopen we dit voorjaar weer van start te gaan en dan graag 
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met meer mensen die interesse hebben in natuur en in het bijzonder planten. Maar 
individueel  kun je ook een bijdrage leveren in de plantenwereld. 
 
NLGO is participant in het project van Pallandt polder in Middelharnis. Er wordt hier op 
milieuvriendelijke manier het land bewerkt, bijvoorbeeld met strokenteelt. 
Hier is een eenmalige inventarisatie gedaan. Zo is een stuk slootkant geïnventariseerd 
rondom de boerderij, en een strook land. Deze gegevens zijn meegenomen in het project, 
als een nul-meting. Met de goede wil die hier getoond wordt, zou het mooi zijn om de 
vroegere specifieke onkruiden te behouden of zelfs terug te krijgen. 
 
Clarie Tanis Plantenwerkgroep/NLGO 
 
 
1f. Jaarverslag Vlinderwerkgroep 2021 
 
Qua weer en droogte was het wederom een bijzonder jaar. Na drie heel droge jaren 
begon het telseizoen in april koud en nat. Vooral de maanden april en mei waren koud 
en de combinatie van die twee maanden komt op een 4e plaats op de lijst van koudste 
vergelijkbare perioden sinds 1901, na 1941, 1902 en 1938. Na deze koudea periode 
werd het de warmste juni maand sinds 132 jaar. Maar de nattigheid hield aan met zware 
regenbuien en wind. In juli zorgde dit zelfs voor zware wateroverlast in Limburg.  
Het heeft alle tellers er niet van weerhouden om, ondanks deze wisselende 
omstandigheden toch weer op pad te gaan en de vlinders te tellen. Werd er vorig jaar 
nog een koninginnepage buiten de route gemeld, dit jaar zijn de eerste twee in een route 
geteld. In 2021 zijn er koninginnepages op veel plekken in Nederland gezien. Ik 
verwacht dat we deze vaker zullen gaan tegenkomen. 
De vijf gevonden argusvlinders zijn zeer bijzonder, het zou heel mooi zijn wanneer we 
deze op regelmatige basis gaan terugzien.  Na in 2017 begonnen te zijn met het tellen 
van vlinders op een viertal routes op Goeree-Overflakkee (GO) worden er momenteel 13 
routes gelopen. We zijn zelfs uitgebreid naar Schouwen Duivenland waar Jan Meerman 
is begonnen met tellen.  
De routes zijn ongeveer om de 10 dagen gelopen waarbij alle dagvlinders geteld zijn. 
Met elkaar hebben we zo’n 121 kilometer gelopen. Op een zestal routes zijn ook de 
dagactieve nachtvlinders en op 2 routes zijn de hommels geteld. Dit jaar is ook voor het 
derde jaar meegedaan met het nachtvlindermeetnet op één locatie in de Bokkepolder.  
Voor het meetnet van de Vlinderstichting hebben we in 2021 op Goeree-Overflakkee 
dertien routes gelopen, in totaal hebben we hierbij 121 kilometer gelopen en zijn er 
5914 vlinders geteld. Dit zijn ongeveer 49 vlinders per gelopen kilometer. Dit is een 
groot verschil met het landelijk gemiddelde waar er gemiddeld 31 vlinders per 
kilometer geteld worden. Ondanks dat het meerdere oorzaken kan hebben ga ik ervan 
uit dat we routes in vlinderrijke gebieden lopen. Ik denk dat het kleinschalige landschap 
op de kop van Goeree-Overflakkee en de duingebieden nog steeds een redelijk rijk 
gebied is. Mogelijk is ook de invloed van de zee als stabiliserende factor van invloed op 
de ontwikkeling van de rupsen. 
 

11



NLGO Jaarverslag  2021 
 

11 

 

Het hooibeestje wordt aanmerkelijk meer gezien als de voorgaande jaren. Dit is ook de 
landelijke trend. Waarschijn zijn de 3 droge zomers voordelig voor de vlinder. Het bruin 
blauwtje zou veel baat hebben bij droge zomers, de waardplanten zijn ooievaarsbek en 
reigersbek. Deze planten kunnen goed tegen de droogte en dat is een steuntje in de rug 
voor deze vlinder.  Landelijk is het bruin blauwtje wel toegenomen bij ons is deze in zijn 
algemeenheid afgenomen. Alle soorten koolwitjes zijn afgenomen. Het klein geaderd 
witje vliegt het liefst op de wat vochtigere graslanden. Afgelopen drie jaar was daar 
echter een behoorlijk gebrek aan. De afname van de andere twee soorten is niet 
duidelijk. Zijn de kruisbloemigen, wat waardplanten zijn voor deze witjes, verdort of 
was er een gebrek aan bloeiende planten? 
De distelvlinders is dit jaar ook nauwelijks gezien. Dit in tegenstelling tot de grote 
hoeveelheid atalanta’s in de maand september Deze kwamen uit het oosten ons land 
invliegen. De kleine vos is gelukkig, na twee jaar met mindere aantallen, ook weer wat 
meer gezien.  
Als wenssoort zou ik de rouwmantel willen noemen. In 2021 kwam deze zwerver vanuit 
Zweden afgezakt naar Nederland. Hiervan zijn redelijk wat waarnemingen gemeld, ook 
een waarneming in de buurt van TIJ. Dus wie weet. 
 

 

Soort 2018 2019 2020 2021 

citroenvlinder 66 184 156 137 

dagpauwoog 98 109 178 230 

klein geaderd witje 226 278 412 235 

klein koolwitje 239 607 1013 556 

groot koolwitje 288 191 161 69 

kleine vuurvlinder 47 89 55 69 

hooibeestje 211 164 183 299 

icarusblauwtje 412 440 380 418 

bruin blauwtje 100 281 178 101 

bruin zandoogje 1075 1387 502 1426 

oranje zandoogje 674 1079 877 1546 

koevinkje 20 25 5 7 

zwartsprietdikkopje 12 31 31 111 

bont zandoogje 186 94 84 66 

gehakkelde aurelia 8 20 7 6 

boomblauwtje 11 51 45 6 

atalanta 76 624 251 445 

oranjetipje 27 18 71 48 

kleine vos 22 20 13 96 

heivlinder 4 2 0 0 

keizersmantel 1 0 0 0 

oranje luzernevlinder 3 30 1 1 

landkaartje 12 16 32 12 
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distelvlinder 22 650 2 14 

kleine parelmoervlinder 1 0 5 0 

groot dikkopje 1 8 8 9 

grote vos 0 0 1 0 

gele luzernevlinder 0 0 1 0 

koninginnenpage    2 

argusvlinder    5 

totalen 3842 6398 4652 5914 

 
 

  argusvlinder (foto Mary van Steeg, 
2004) 

 

Nachtvlinders. 
Voor de derde maal werd er meegedaan met het meetnet voor de nachtvlinders. Totaal 
werden er  1295 macro nachtvlinders gevangen verdeeld over 190 soorten. 

jaar 2019 2020 2021 

aantal nachtvlinders 1005 602 1295 

aantal soorten 168 142 190 

aantal vangnachten 24 18 28 

 

Naast de nachtval is er dit jaar veel met het vanglaken gewerkt. Een sterke lamp schijnt 
hierbij  op een wit laken en de nachtvlinders gaan hierop zitten. Hier zijn ook veel 
nachtvlinders gevangen maar deze tellen helaas niet mee voor het nachtvlinder meetnet. 
Wel worden ze doorgegeven aan waarneming. Met de nachtval en het laken samen zijn 
er 330 soorten gevangen. 
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  Blauw weeskind 
 
Hommels. 

Dit jaar is er op twee routes gekeken naar hommels. Door het maaien van de 
Nieuwendijk zijn er toch veel bloeiende planten verdwenen en de aantallen zijn laag. In 
totaal werden er 213 hommels geteld.  

soort 2019 2020 2021 

aardhommel 11 2 3 

aardhommel-complex 51 42 73 

akkerhommel 25 9 16 

gewone koekoekshommel 0 0 2 

hommel onbekend 77 51 32 

steenhommel 76 46 87 

tuinhommel 0 0 0 

tweekleurige 
koekoekshommel 

0 1 0 

weidehommel 7 2 0 

 247 153 213 

 
Ook is er aan de zuidzijde van de Nieuwendijk gezocht naar de knautiabij. Een van de 
meer dan 350 soorten wilde bijen. Deze soort zit specifiek op de knautia die hier 
veelvuldig bloeit. Deze is niet door mij aangetroffen. 
 
Rob Rossel 
 
 
1.g Jaarverslag werkgroep Strand en Zee 2021 

De doelstelling van de werkgroep is om structureel het strand op te ruimen met vrijwilligers 
en om voorlichting te geven over het strand- en zeeleven en om daar een breder publiek bij 
te betrekken en met name ook jongeren voor te interesseren. Door deze doelstellingen 
zorgen we o.a. ook dat we het certificaat Groen Strand verkrijgen, hebben verkregen en 
kunnen behouden.  

Opruimen.  
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We hebben dit jaar 5 maal met een grote groep vrijwilligers het strand opgeruimd, alleen de 
eerste keer op 23 januari ging het niet door i.v.m. de coronamaatregelen. Er komen nog 
steeds vrijwilligers bij, ook ouders met kinderen, meestal lid van de NLGO en anders vaak 
geïnteresseerd om lid te worden. en gemiddeld zijn we met 20 tot 25 mensen.   

De opruimdagen worden per nieuwsbrief bekend gemaakt en op Facebook en via de 
landelijke website van het Groene Strand. Vanuit het Groene Strandenproject hebben we 
groene hesjes gekregen om herkenbaar te zijn op het strand. Ook individueel wordt er veel 
opgeruimd.   

Afvalproject Kwade Hoek.  
Samen met onze werkgroep Strand en Zee, Stichting Schoon Goeree-Overflakkee, 
Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Wageningen Universiteit, Stichting Noordzee en vele 
vrijwilligers hebben we een jaar lang al het afval op de Kwade Hoek verzameld en 
gedocumenteerd. Dit met als doel om door monitoren tot aanpak van de bronnen te komen.  

Alle gegevens om hoeveel afval het gaat , welk soort, werden gedocumenteerd en 
onderzocht. Er zijn verschillende sessies en bijeenkomsten met Stakeholders geweest waar 
ook bestuurders en overheden bij aanwezig waren. We verwachten het resultaat van het 
onderzoek in de loop van 2022.  

Educatie.  
Van Natuurmonumenten hebben een aanhangwagen overgenomen en laten bestickeren in 
de kleuren van het Groene strand, ook  is er educatie materiaal aangeschaft en een kornet. 
Op 9 april hebben we een voorlichtingsbijeenkomst gehad over de educatiekar, daar 
kwamen goede suggesties binnen en die hebben we proberen te realiseren. Ook hebben we 
de kar laten zien aan Stichting Schoon Goeree-Overflakkee en aangeboden dat ze hem 
mogen gebruiken voor het geven van voorlichting.   

De kar is door de werkgroep een aantal keren ingezet op de stranden. We hebben bij de 
strandopgang van de Middelduinen voorlichting gegeven tijdens de Beach Clean-up tour, bij 
de Kwade Hoek en bij het nieuwe stuk Groene Strand tussen de Vrijheidsweg en de 
Vuurtoren. We hebben een paar grote platen laten maken met vogels, die voor komen op 
het strand en een plaat over het afval. Stichting de Noordzee heeft ook 2 platen gegeven. 
We hebben visitekaartjes laten maken om uit te delen aan belangstellenden. Ook hebben 
we samengewerkt met Schoon Goeree-Overflakkee om een ochtend te verzorgen voor de 
scouting, er is toen afval opgeruimd en met het kornet gevist en schelpen gezocht.  
 
Publiciteit.  
In het januarinummer van de Sterna hebben we een artikel gepubliceerd over: 
‘’In hoeverre vormen dode zeezoogdieren een gevaar op het strand’’.   Dit omdat dode 
dieren op het strand thuishoren en bijdragen aan de natuurlijke waarden. Hierover vindt nog 
overleg plaats met alle betrokken partijen.  
Er zijn publicaties geweest over onze activiteiten in het Eilanden Nieuws en we hebben 2 
maal meegewerkt aan een radiouitzending  van TRV-Rijnmond van Chris Natuurlijk.  
Ook hebben we studenten begeleid van de school voor journalistiek die een radio en 
televisie item hebben gemaakt over het afvalonderzoek en het Groene Strand.  
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Groene strand.  
Er is over het Groene Strand diverse malen overleg geweest met het landelijke Groene 
Stranden project, met Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten.  
Op 7 juni zijn er bij 4 strandopgangen borden geplaatst met info over de Groene stranden. 
Deze onthulling werd verricht door wedhouder Tea Both.  
Op 29 september werd de Groene Wimpel officieel uitgereikt voor het strand van de Kwade 
Hoek en het strand tussen de Vuurtoren en de Vrijheid.   
Eind november hebben we samen met de landelijke Groene Stranden organisatie en de 
gemeente het jaar geëvalueerd. Een belangrijke wens is wel een eigen stalling en ruimte 
voor de infokar.   
 
Strandbroeders en Nestbescherming.  
Een belangrijk onderdeel van natuurherstel in het kader van het Groene Strandenproject is 
het beschermen van de strandbroeders. De vogels die een bijna onzichtbaar nestje maken in 
het zand.  
Dat gebeurt bij het Groene Strandenproject door nesten te markeren en voorlichtingsborden 
te plaatsen. Krijn Tanis en anderen zijn daar zeer actief in geweest en hebben daarmee 
goede resultaten bereikt.  
 
Doelstelling 2022.  
- Het blijven bijdragen aan het beschermen van de natuur op de stranden en in de voordelta 
en het behouden van het Groene Stranden certificaat.  
- Het voortzetten en uitbreiden van de werkgroep met meer vrijwilligers.  
- Het uitbreiden van hulp bij nestmarkering en monitoring van strandbroeders.  
- Het uitbreiden van het educatie voorlichtingsteam.  
- Ons richten op het aanspreken van jongeren.  
- Het opleiden van mensen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan voorlichting.   
- Het realiseren van een eigen locatie.  
 
Ondersteuning.  
We zoeken om onze doelstellingen te blijven realiseren nog leden van het NLGO of niet 
leden die mee willen werken aan bescherming, educatie en voorlichting en activiteiten en 
onze doelstellingen ondersteunen.   
We hebben veel energie gestoken in de doelstellingen en veel bereikt maar zonder hulp van 
leden kunnen niet. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij info@nlgo.nl 
 
Jan Baks / Geert Faasse  
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Datum:   donderdag 22 april 2021   
Locatie:  Via teams  
Aanwezig: 39 stemgerechtigde leden  
Afmeldingen:  .. 
 
Voorzitter: Jan Baks 
Verslag:  Ed van Wijk 

 

 
19.30  Start jaarvergadering  
 
Algemene opening door de voorzitter, Jan Baks. Jan heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Historische vergadering: een noviteit is de vergadering per Teams. Vorig jaar was het niet mogelijk een 
vergadering te organiseren i.v.m. Corona pandemie, dus nu worden 2 jaarverslagen in 1 vergadering 
behandeld. 
 
Jaar 2019 
 
1a. Verslag van de ALV op 12-04-2019 

Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 
1.b Jaarverslag 2019 en toelichting 

-  Jaarverslag 2019. 
De secretaris meldt dat op 1 januari 2019 de vereniging 400 leden telde, begin 2020 was dit gestegen tot 
443, waarbij van 83% van de leden het email adres bekend is. 2019 was het jaar waarin NLGO haar 40-
jarig jubileum vierde met een uitgebreid programma van excursies, lezingen, fotowedstrijd en een 
symposium over natuur-inclusieve landbouw onder de titel “Verbindingen tussen landbouw, bevolking 
en natuur, voor een gezonde leefomgeving” op de jubileum dag op 29 juni. 
Voor de eerste maal 1000 soorten dag georganiseerd. 
In het jubileumjaar werden ook 2 vlinderidylles (één in Middelharnis, één in Ouddorp) aangelegd en 
officieel geopend. 
Er zijn in 2019 10 Nieuwsbrieven per email verzonden. Het bestuur heeft 12 maal vergaderd, samen met 
de coördinatoren van de werkgroepen, op de eerste donderdag van de maand. 
 

- Verslagen werkgroepen 2019 
In vogelvlucht worden door de secretaris memorabele zaken van de diverse werkgroepen aangehaald 
 

Planologie en Beroepschriften.  
Grondstort Sluiskreek sleept zich al 7 jaren voort. 
Helledijk – een historische dijk wordt ontmanteld. 
Bezwaar tegen bebouwing van Kelderweg 24, een mooie lege kamer in het zandwallengebied.  
Aangifte bij politie tegen WSHD ivm kap bomen bij Oude Tonge 
 
OKRR: kritisch volgen van de voorstellen en besluiten in de Raad over het Ontwikkelkader, het Plan 
van Aanpak en het Bestemmingsplan Ouddorp Bad 

 
Terreinwerkgroepen voor  1735 uur aan werk verzet! 
 

Verslag 

Algemene ledenvergadering/ jaarvergadering NLGO 
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Vogelwerkgroep: ‘’In vogelopzicht is er wel heel veel verandert, de akkers zijn leeg van broedvogels 
als veldleeuwerik graspieper en patrijs. De weidevogels als grutto tureluur slobeend e.d. zijn inmiddels 
ook zo goed als verdwenen uit de weilanden. Een aantal soorten doen het wel heel goed denk aan bv.  
ganzen, een deel van de roofvogels gaat het ook voor de wind.’’ 
 
Vlinderwerkgroep: 14 routes in 2019, 127 km gelopen! Twee idylles gerealiseerd! 

 
Het jaarverslag zoals toegestuurd bij de jaarstukken wordt goedgekeurd. 
 
1b-h.  Financieel jaarverslag 2019 

b. Penningmeester Bert Teune komt nu aan het woord. In 2019 is een bedrag van ongeveer 6.500 euro aan 
het lustrum uitgegeven.. Lasten redelijk stabiel. Een negatief resultaat van 3.742 euro in 2019, zoals 
ingecalculeerd in de begroting. 
 
c. Verslag van de kascontrolecommissie, dhr. Jaap Braber en dhr. Rick Lassing. 
De boeken zijn zorgvuldig gecontroleerd. Bevindingen: Alle vragen konden gesteld worden en ze kregen 
hier steeds een adequaat antwoord op.  
 
e,f . Voorstel goedkeuring jaarstukken. 
De kascontrolecommissie stelt voor de jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 
g. Benoeming leden kascontrolecommissie 2020. 
Dr. Lassing en de heer Braber hebben in 2020 aangegeven een jaar door te willen gaan met het werk in de 
kascommissie. De vergadering van vanavond keurt dit alsnog goed  
 
h. Vaststelling minimum contributie 2021. 
De algemene ledenvergadering van vanavond keurt goed dat de lidmaatschapstarieven gelijk gehouden 
zijn. 
 
Jaar 2020 
 
2 Verslag van de ALV in 2020 

In 2020 is geen jaarvergadering gehouden, dus zijn er geen notulen ter goedkeuring.. 
 

 
2a Jaarverslag 2020 en toelichting 

- Jaarverslag 2020. 
De secretaris meldt dat op 1 januari 2020  de vereniging 440 lidmaatschappen telde,  begin 2021 was dit 
aantal gestegen tot 453, waarbij van 85% van de leden het email adres bekend is.  
 
-11 januari: 2020 begon met een strandwandeling op de Kwade Hoek. 
-op 12 februari was er een lezing over het Groene Strand in de Overkant, waarbij ook over de 
mogelijkheid tot oprichting van een werkgroep Strand en Zee werd gesproken. 
 
Daarna werd het stil, door de corona pandemie. In mei kregen de leden de verslaglegging over het jaar 
2019 . De ALV werd uitgesteld, met de hoop op een mogelijke vergadering in het najaar. In het najaar 
werd door het bestuur  besloten om de vergadering verder uit te stellen tot voorjaar 2021.  
  
Op 27 augustus was er een bijeenkomst van belangstellenden voor de werkgroep Strand en Zee in de 
grote schuur van Natuurmonumenten, met in achtneming van de coronamaatregelen. Op die avond is 
officieel besloten tot oprichting van de werkgroep.  
  
Er zijn in 2020 5 Nieuwsbrieven per email verzonden.  
Het bestuur heeft 12 maal vergaderd. In de lock-down periodes hebben die vergaderingen 
plaatsgevonden per Skype, later per Microsoft teams. 
 

Het jaarverslag zoals toegestuurd bij de jaarstukken wordt goedgekeurd door de ALV deze avond bijeen. 
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2 Financieel jaarverslag 2020 

b. Penningmeester Bert Teune komt nu aan het woord. In 2020. Natuurbeheer-terreinbeheer activiteiten 
zijn overgeheveld  naar de nieuwe stichting NGO. NLGO heeft een bedrag van 8000,- euro aan de 
Stichting NGO overgedragen om deze activiteiten te ondersteunen. Van een van onze leden ontvingen we 
het mooie bedrag van 5000,- euro. Dit is ondergebracht in een bestemmingsreserve bijzondere doelen. 
Passiva OKRR: er komen giften binnen specifiek voor OKRR. Daardoor heeft OKRR nu een bedrag ban 
1367 vrij te besteden. Planologie: als wij juridisch verweer plegen krijgen we in sommige gevallen 
legeskosten terug,  die bedragen staan in een bestemmingsreserve planologie. 
Aan lidmaatschappen is  9.757 euro binnengekomen.  
Penningmeester Teune vraagt of er nog vragen zijn, geen vragen. 
 
c. Verslag van de kascontrolecommissie, dhr. Jaap Braber en dhr. Rick Lassing. 
Jaap Braber: situatie is anders dan anders dit jaar. Dit jaar geen thuisbezoek met zijn 3-en, Dhr. Braber is 
alleen op bezoek geweest. Een aantal punten zijn verduidelijkt. Kascommissie is blij met de 
penningmeester. 
 
d-e. Voorstel goedkeuring jaarstukken. 
De kascontrolecommissie stelt voor de jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen en 
de stukken toe te voegen aan de stukken van deze vergadering. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 
f. Benoeming leden kascontrolecommissie 2020. 
NLGO leden dhr. Arjen v.d. Hoek en de heer Braber hebben in 2020 aangegeven samen de kascommissie 
te willen invullen.  Vraag van Mw. Ria de Graaf of er een derde lid zou moeten worden benoemd. Deze 
kan binnen de kleine kring van deze vergadering niet worden gevonden. Dhr. Braber wil rondvragen 
onder leden naar een derde lid voor de commissie. De vergadering machtigt de penningmeester en  
 
g. Vaststelling minimum contributie 2022. 
De algemene ledenvergadering van vanavond keurt goed dat de lidmaatschapstarieven gelijk gehouden 
worden. 
 
h. Begroting 2021 ter goedkeuring  
De penningmeester laat zien dat hij de inkomstenkant met enige voorzichtigheid ingevuld heeft. Aan de 
lastenkant is wat extra geld opzij gezet voor de website. 
De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering. 
  
3 Verkiezing nieuwe bestuursleden 

Jan Baks leidt ons door dit vergaderpunt. 
Voorzitter is heel blij met zijn bestuur!  
 
Aftredend en herkiesbaar: 
Bert Teune is dit jaar 2021 aftredend en herkiesbaar.  
Ed van Wijk was in 2020 aftredend, en heeft zich in dat jaar herkiesbaar gesteld.  
Het bestuur vraagt de Ledenvergadering  
-dhr. Ed van Wijk, aftredend in april 2020 en herkiesbaar, te herbenoemen als secretaris per dezelfde 
datum.  
-dhr. Bert Teune, aftredend in april 2021 en herkiesbaar, te herbenoemen als penningmeester per 
diezelfde datum.  
De vergadering stemt met algemene stemmen hier mee in. 
 
 
 
Aftredend en niet herkiesbaar:   
Ria de Graaf was in 2020 aftredend, en heeft zich vorig jaar herkiesbaar gesteld, maar treedt nu in 2021 
af. Ria treedt af na een periode van 10 jaar in het bestuur, een lange tijd waarin ze naast vele andere zaken 
de  ledenadministratie heeft verzorgd, en zorg heeft gedragen voor de verzending van de Sterna. 
Dat laatste wil ze ook nu na haar aftreden blijven doen, evenals het ophalen van de post.  
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Het bestuur en de vereniging danken haar heel hartelijk voor haar inzet in de afgelopen 10 jaar, en wij als 
bestuur zijn heel blij dat we met Ria kunnen blijven samenwerken. 
 
Er was een persoon die ons opviel, bij de werkploeg, bij Strand en zee: Hans van Oostenbrugge.  
Het bestuur vraagt de Ledenvergadering  
-dhr. Hans van Oostenbrugge te benoemen als algemeen bestuurslid. Hij vervangt daarmee aftredend 
bestuurslid Mw. Ria de Graaf.. 
 
 
4 Verdere activiteiten 2021, visie 2021-2015 door voorzitter Jan Baks 

 
Verdere activiteiten 2021: 
 
-NLGO wil zich profileren. 
Jan toont 3 voorbeelden die spelen de afgelopen maand. Op facebook hebben we recentelijk veel 
bezoekers gehad. Bij Hernesseroord hebben 1900 bezoekers onze berichten gelezen, bij onze discussie 
met LTO hebben 5500 mensen onze berichten gekeken en 46 keer gedeeld. 
Bomenkap Tracé Oost Middelharnis: 1000 x bekeken. 
Het lukt ons dus steeds beter om onder de aandacht komen. 
 
Meer leden betrekken bij activiteiten 
-Veel leden hebben zich aangesloten door de oprichting van Strand en Zee. 45 leden staan hier paraat om 
op te ruimen  
-werkgroep Educatie: er is en kar van NM die we gaan inrichten voor educatie, bijvoorbeeld op het strand 
of op school. Dit trekt mensen aan van buiten de bestuur groep en van buiten NLGO 
-Zandwallengebied Ouddorp. Ook hier willen we een groep vormen,want beschermen lukt niet alleen met 
een foldertje. 
 
-Activiteiten zoals wandelingen en fietstochten gaan we zeker proberen te organiseren in het najaar. 
 
-Eigen ruimte: zeker voor de kar en aanhangwagen, maar ook voor vergaderingen en archief. Nog geen 
duidelijke oplossing. 
 
Geert Faase voeg toe dat we ons moeten richten op de tokomest en dat is de jeugd! Ook zijn er fondsen 
die ons daarin kunnen steunen. 
 
Bert Teune doet een oproep om de werkgroep planologie te versterken. 
Hans van Oostenbrugge: is Ceres een mogelijkheid voor de kar? Of een container bij de WSV, zou dat 
mogelijk zijn? Bert is ook nog op zoek. 
 
 
10 Rondvraag en sluiting  

Mario: er komen veel MBTK routes. Hoe staat NLGO daar in. Is wel besproken maar geen oplossing 
gevonden. 
 
Jan sluit de vergadering om 2100 met dank voor ieders aanwezigheid . 
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2. Financieel Jaarverslag 2021 

Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming G+O 
Stand van baten en lasten betreffende het jaar 2021     
 

           feitelijk    begroting      begroting 

 

Baten:      2021        2021       2022  

  
Contributies                9.978     9.000                         10.000  

Contributies / bijdrage extra     664            300            0 

OKRR        120            0            0 

Rente                5            0            0 

Diversen           0            0            0 

 __________      ___________      __________ 

               10.767     9.300                         10.000 

    ==========     ===========      ========= 

Lasten: 
 

Verenigingskosten      984    1.000    1.200 

Website        120    2.000    1.000 

Bestuurskosten       297       200         300  

Secretariaat         70       200       100 

Fiscaat / bankkosten      443       400       450 

Representatie / Public Relations        0       500       500 

Sterna drukkosten               2.828    2.500               3.000 

Sterna portokosten      339       400       500 

Bezwaarschriften / Planologi                   0      1.000    1.000 

Vogel werkgroep / Uilen werkgroep    108       500       300 

Gierzwaluwenproject          0           0           0 

Zoogdierenwerkgroep         0           0           0 

Vlinder werkgroep          0       200       100 

Planten werkgroep          0           0           0 

Wg. Strand en Zee      111       200       300 

Groene projecten   1.126           0 

OKRR               0       500       500 

Dotatie OKRR      120           0           0 

Diversen, onvoorzien               510       500       500 

Resultaat               3.711               -- 800                             250 

             _______         ________         _________ 

           10.767                         9.300                          10.000 

             =======                 ========        ========           
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Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming G+O 

Balans per 31 december 2021  
 

 

 
 
Activa   31-12-2020 31-12-2021 Passiva       31-12-2020     31-12-2021  

 
Materiële vaste activa:            0           0 Eigen vermogen: 

       kapitaal            34.844           38.971 

       Resultaat              4.127             3.711 

       Fonds bijz. doelen  5.000             5.000    

       OKRR           1.367             1.487                       

         Planologie                   4.065              4.065   

          _____          ______

  

  49.403           53.234 

   
Liquide middelen:                                                               

  

Kas                0             0 

Rabo rekening-courant       2.275      6.666 

Rabo spaarrekening          48.000    48.000 

  

 
Vorderingen:      Schulden: 

Contributies                 0              0     Sterna 3+porto     866             1.427 

Rente                 4                 5     Bankkosten                      10                  10   

Terreinbeheer                 0              0 Contributie                         0        0 

Zuid Hollands Landschap          0                0 Terreinbeheer                    0                     0    

     Diversen                    0                     0         

       

     _______   _______           _______        _______ 

       50.279              54.671             50.279            54.671  

      ======        =======                                    =======         ======  

 

 

 

Korte toelichting op de jaarrekening 2021 NLGO 
 
Het afgelopen boekjaar is het vermogen van de Vereniging toegenomen met ca. € 3700.00 
De inkomsten stegen in 2021 door de groei van het aantal lede tot 367 per 31 december 
2021. Ook gaven vele leden wat extra dan het minimum aan contributie. 
 
Ook dit jaar waren er door de voortdurende corona pandemie minder verenigingsuitgaven 
en kosten aan externe activiteiten. Verder zijn deze externe activiteiten deels geannuleerd 
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of in kleinere setting voortgezet. Een post hierop is de bijdrage Groene Projecten van € 
1.126,00, zijnde een bijdrage aan de van Pallandtpolder met de aankoop van een mengsel 
kruidenrijk hooiland. 
 
De bijdrage aan ons blad “Sterna” neemt wel toe en zal in de toekomst nog wel meer 
toenemen, nu toch wel ruim 30% van onze inkomsten in beslag. De kosten van bezorging zijn 
gelukkig laag, doordat op het eiland vrijwilligers de “Sterna” rondbrengen. Ca.100 worden 
per post opgestuurd aan leden buiten het eiland. 
 
 
3. Verslag Kascommissie 
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Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering  
 

1. -de gepresenteerde jaarverslagen NLGO over het jaar 2021 goed te keuren. 
 
De kascommissie vraagt de Algemene Ledenvergadering 

 
2. -het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid voor dat jaar.  

 
Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering  

 
3. -een vervanger te benoemen voor het aftredend lid van de Kascommissie.  

 
U kunt zich tot 20 April schriftelijk stellen kandidaat voor de kascommissie 
door een e-mail te sturen naar secretaris via info@nlgo.nl. Als er zich geen 
kandidaten aanmelden, zal het bestuur op de vergading een voorstel in deze 
doen. 

 
4. –goedkeuring van de Begroting 2022 

 
5. -goedkeuring voor het handhaven van de minimum contributie in 2022 voor 

enkel lidmaatschap als zijnde 18 euro, en voor een gezinslidmaatschap als 
zijnde 22 euro. 

 
 
 

Stichting Natuurbeheer G-O  
 

De Stichting is een onafhankelijke juridische entiteit, maar toch nauw verweven met de 
vereniging NLGO. Omdat veel leden van NLGO als vrijwilliger meedoen bij activiteiten van 
de Stichting, wil de Stichting hier graag openheid van zaken geven. 

Terreinwerkzaamheden 

Ook in 2022 heeft de Stichting NGO weer mogen rekenen op een groep vrijwilligers van de 
vereniging NLGO bij het uitvoeren van terreinbeheer. Veel dank is verschuldigd aan dhr. 
Kees van 't Zelfde en dhr. Krijn Tanis voor coördinatie-werkzaamheden en Cees Appel voor 
onderhoud aan de apparatuur van de Stichting. 

Wij kunnen terugkijken op een zeer bijzonder jaar.  Al vanaf 15 maart 2020 heeft corona ons 
in de greep, iets waar we maar moeilijk uit kunnen komen. Dit heeft een enorme weerslag 
op onze activiteiten die bijna een heel jaar volledig stil zijn komen te liggen. Vanaf januari tot 
september is er alleen in kleine groepjes van drie gewerkt. Na de vliegende start in 
september zaten we begin december opnieuw in de corona stand. Dit heeft zeker weerslag 
op de vrijwilligers van de zaterdaggroep. Hopelijk kunnen we in de loop van 2022 weer 
volledig aan de slag en een nieuwe vrijwilligers motiveren. 
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Stichting Natuurbeheer G-O  
 

 
 
Financieel  

Korte toelichting op de jaarrekening 2021 van de Stg. Natuurbeheer G-O 

Ook het jaar 2021 staat in het teken van de Corona pandemie en de nasleep van de diefstal van ons 
gereedschap. De uitgaven stegen in de nasleep van bovengenoemde diefstal door aanschaf van 
materiaal en machines.  

Doordat in groepsverband werken nauwelijks mogelijk was zijn de inkomsten ook achtergebleven. 

Er is in 2021 overleg geweest met de belastingdienst. De Belastingdienst heeft beslist dat de Stichting 
BTW plichtig is, maar heeft vrijstelling verleend van BTW  in het kader van de Kleine Ondernemers 
Regeling.  
De totale ontvangsten bedroegen in het kalender jaar € 6.378 en de uitgaven € 5.708. Dit resulteerde 
in een positief resultaat van € 633. Dit resultaat werd mede veroorzaakt door een donatie van € 832.  
De balanspositie van de stichting per 31-12-2021 bedraagt € 8.667  
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Stichting Natuurbeheer G-O  
 

Terreinwerkzaamheden  

 
Ook in 2022 heeft de Stichting NGO weer mogen rekenen op een groep vrijwilligers van de 
vereniging NLGO bij het uitvoeren van terreinbeheer. Veel dank is verschuldigd aan dhr. Kees van 't 
Zelfde en dhr. Krijn Tanis voor coördinatie-werkzaamheden en Cees Appel voor onderhoud aan de 
apparatuur van de Stichting.  
Wij kunnen terugkijken op een zeer bijzonder jaar.  Al vanaf 15 maart 2020 heeft corona ons in de 
greep, iets waar we maar moeilijk uit kunnen komen. Dit heeft een enorme weerslag op onze 
activiteiten die bijna een heel jaar volledig stil zijn komen te liggen. Vanaf januari tot september is er 
alleen in kleine groepjes van drie gewerkt. Na de vliegende start in september zaten we begin 
december opnieuw in de corona stand. Dit heeft zeker weerslag op de vrijwilligers van de 
zaterdaggroep. Hopelijk kunnen we in de loop van 2022 weer volledig aan de slag en een nieuwe 
vrijwilligers motiveren.  

 
Werkdagen  
In totaal zijn er slechts twee dagen door de zaterdag werkgroep georganiseerd, steeds op de laatste 
zaterdag van de maand in oktober en november. De werkgroep “de vliegende brigade” is op zestien 
maandagen actief geweest waarvan 7 volledig en de rest in een kleine "corona" bezetting. De 
gemiddelde opkomst op zaterdag is ten opzichte van vorig jaar gedaald naar 13 personen op een 
actiedag. Voor de maandaggroep is die gelijk gebleven, gemiddeld vijftien vrijwilligers per 
actiedag.  De totale maandag werkgroep bestaat nu uit meer vijfentwintig “vaste” vrijwilligers.  In 
2021 is er toch nog voor 1047 uur aan werk verzet.   

 
Werkzaamheden  
Voor Natuurmonumenten zijn we vier keer aan het werk geweest, langs het fietspad bij de 
Oostduinen, de Enden, het Lichtje op de Kwade Hoek en een oeverzwaluwwand in de Scheelhoek. 
Voor SBB twee keer, de poel bij de Vliegers is weer verder open gemaakt en een poel bij Goedereede 
is hersteld.  Voor het Waterschap zijn de wilgen aan de Blomweg geknot. Verder zijn voor het Zuid-
Hollandslandschap zijn de nodige werkzaamheden verricht in de Kleistee, de Koude Grond, en in de 
Preekhilpolder. De drie vlinder Idylles, één in Ouddorp, één in Achthuizen en één in Middelharnis zijn 
in september gemaaid en gehooid. Het hooi is afgevoerd door de gemeente. Tussen de 
werkzaamheden door is er met regelmaat gewerkt in het belevingsbos bij Den Bommel en bij de 
haven van Oude Tonge, daar zijn de paden gemaaid.  

 
Vergoedingen  
Voor de werkzaamheden van de maandaggroep wordt een bedrag per dag gevraagd en voor de 
zaterdaggroep worden afspraken met instanties gemaakt voor een passende vergoeding. De 
verzekering voor de vrijwilligers is gedekt bij de vrijwilligersverzekering via de gemeente Goeree 
Overflakkee en bij “Landschap en Erfgoed Zuid-Holland".  Ook dit jaar zijn er weer drie vrijwilligers 
geslaagd voor de herhalingscursus motorzaag. Ook dit jaar heeft de stichting weer vouchers 
ontvangen van de provincie, het geld is gebruikt voor onderhoud aan de vlinder idyllen en de 
aanschaf van een bosmaaier en elektrische motorzaag.  
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Stichting Natuurbeheer G-O  
 

Stand van baten en lasten betreffende het jaar 2021     
 
 
 

           feitelijk    begroting    begroting 

 
Baten:      2021        2021       2022  

  
Terrein beheer    5.510          0         6.000 
Extra ontvangsten            0          0           0                       
Donaties       832          0           0 

__________      ___________      __________ 
                6.341          0    6.000 
    ==========     ===========      ========= 
 
 

Lasten: 
 
Stichtingskosten         0           0        200  
Fiscaat / bankkosten      119           0        120 
Terreinbeheer     5.589           0     2.000 
Reservering materiaal          0           0            0 
Diversen, onvoorzien                   1           0            0 
Resultaat                   633                       0                              3.680      
             _______         ________         _________ 

             6.341                                0                    6.000 
             =======         ========         ========                
 
 
 

Balans per 31 december 2021  
 
 

 
 
Activa   31-12-2020 31-12-2021 Passiva       31-12-2020     31-12-2021  

 
Materiële vaste activa:          0           0 Eigen vermogen: 
       kapitaal                                0            8.044 
       Resultaat              8.044               633    
        

                      
     _____          ______
  

            8.044              8.677 
   

Liquide middelen:                                                               
  
Kas               0             0 
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Rabo rekening-courant        6.662      7.327 
Rabo spaarrekening                  0             0 
  
 
Vorderingen:      Schulden: 
         
Rente              0                 0     Bankkosten                        10                    10   
Natuur Monumenten          205              0  
Zuid Hollands Landschap       955                       0 
Staats Bos Beheer          232              0                              
Waterschap H.D.              0       1.098      
Waterschap H.D.              0            262 
                                         ______        ________                                             _______           _______ 
                                             
                            8.054                8.687                8.054               

8.687  
       =======           =======                                           =======         

=======          
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Voorstel tot Statutenwijzigingen 

 

Er zijn twee redenen waarom het bestuur een voorstel doet tot wijziging van de Statuten. 

Ten eerste zou het bestuur graag zien dat de Statuten het mogelijk maken om de ANBI status aan te 

vragen voor de vereniging. Daartoe moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de 

website voldoende informatie geven over de vereniging, waaronder de langere termijn 

beleidsplannen. Ook moet in de Statuten worden opgenomen dat bij opheffen van de vereniging de 

overblijvende tegoeden naar een organisatie met een vergelijkbaar doel en met ook een ANBI status 

Ten tweede is er een wettelijke verplichting om de Statuten in overeenstemming te brengen met de 

wet WBTR.  

Regeling voor ontstentenis en belet 

Eén van de meest directe consequenties van deze wet is dat nieuwe rechtspersonen een regeling in 

de statuten moeten hebben voor ontstentenis en belet van bestuurders. Wat is eigenlijk belet? Dat 

is het niet beschikbaar zijn van bestuurders, bijvoorbeeld door ziekte of omdat iemand door een reis 

niet bereikbaar is. Er moet geregeld zijn dat de overige bestuurders dan nog steeds beslissingen 

kunnen nemen. 

Van ontstentenis is sprake als er helemaal geen bestuurder is of als er te weinig mensen in het 

bestuur zitten. In de Statuten moet staan dat het bestuur ook bevoegd blijft in geval er minder dan 

het voorgeschreven aantal bestuurders is.  

Voorkomen van tegenstrijdig belang 

Soms kan het zijn dat een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de coöperatie, bijvoorbeeld 

als het gaat om een contract tussen de vereniging en (het bedrijf van) die bestuurder. Volgens de 

WBTR moet daar ook een regeling voor zijn. 

Als extra waarborg hebben we nu ook in de statuten opgenomen dat een bestuurder niet mee mag 

beslissen over zaken waar hij een mogelijk tegengesteld belang heeft. 

Conceptstatuten 

De aangehechte conceptstatuten laten de veranderingen (in geel) zien die onze Statuten laten 

voldoen aan bovenstaande vereisten. 

Heeft u vragen opmerkingen over het bovenstaande, wilt u die dan z.s.m. aan het bestuur laten 

weten, zodat wij deze vragen aan de notaris kunnen voorleggen en op de ALV kunnen 

beantwoorden. 
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ONTWERP VERSIE 6-9-2021  

21001848 / IK LKE 

- 1 - 

Benschop & Sterling 

Netwerk Notarissen 
 

Postbus 107 3240 AC Middelharnis 

 T (0187) 47 61 11 

 F (0187) 48 63 76 

 E info@notarissenGO.nl 

Bezoek adressen: 

Raadhuisstraat 3-5  Middelharnis 

Noordzijde Haven 15  Goedereede 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

Heden + verscheen voor mij, mr Jan Marinus Benschop, notaris te Goeree-
Overflakkee: 
+, 
handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van de 
in de gemeente Goeree-Overflakkee, gevestigde vereniging: NATUUR- EN 
LANDSCHAPSBESCHERMING GOEREE-OVERFLAKKEE, 
kantoorhoudende te 3253 BC Goedereede, Markt 13, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 40322439; 
hierna ook te noemen: de vereniging; 
tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte gemachtigd bij 
na te melden besluit van de algemene vergadering van de vereniging. 
De verschenen persoon verklaarde: 
De vereniging werd opgericht bij notariële akte verleden op zesentwintig juni 
negentienhonderd negenenzeventig voor J.W. Hempenius, destijds notaris 
te Middelharnis. 
De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van 
statutenwijziging op dertien februari tweeduizend vijftien verleden voor een 
waarnemer van mr. C.N. Schuring, destijds notaris te Goeree-Overflakkee. 
De algemene vergadering van de vereniging heeft in de vergadering 
gehouden op d+ besloten de statuten te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een 
aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen deze vergadering. 
STATUTENWIJZIGING 
De verschenen personen verklaarden ter uitvoering van het besluit tot 
statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden 
als volgt: 
STATUTEN 
ARTIKEL 1 – NAAM EN ZETEL 
1. De vereniging draagt de naam: NATUUR- EN 

LANDSCHAPSBESCHERMING GOEREE-OVERFLAKKEE. 
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Goeree-Overflakkee. 
ARTIKEL 2 - DOEL 
De vereniging heeft ten doel alle vormen van natuur- en 
landschapsontwikkeling, de natuur- en landschapsbescherming en de 
natuur- en landschapsbeleving op Goeree-Overflakkee en omliggende 
wateren en natuurgebieden in zich te verenigen en de ontwikkeling en 
uitoefening ervan te stimuleren, en al hetgeen verrichten van al wat hiermee 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
De vereniging wil als het de natuur en het landschap op en om Goeree-
Overflakkee betreft daarbij: 
- haar visie uitdragen en aanspreekpunt zijn voor iedereen op het eiland; 
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- bijdragen aan initiatieven die leiden tot de ontwikkeling van nieuwe 
natuur en landschapselementen; 

- bescherming bieden tegen aanslagen die afbreuk doen aan bestaande 
natuur- en landschapselementen; 

- alle binnen de wet beschikbare middelen benutten als het beleid van de 
overheid of het handelen van gebruikers van natuur en landschap 
negatieve effecten hebben op de bestaande kwaliteit; 

- een ieder van de natuur en het landschap op Goeree-Overflakkee mee 
laten genieten; 

- activiteiten organiseren waarbij communicatie, informatie en educatie 
toonaangevend zijn; 

- samenbindend zijn voor de overheid, bewoners, organisaties, agrariërs 
en overig bedrijfsleven, en bijdragen het wonen, werken en recreëren op 
Goeree-Overflakkee te verduurzamen. 

De vereniging beoogt het algemeen nut. 
De vereniging heeft geen winstoogmerk. 
ARTIKEL 3 - LIDMAATSCHAP 
1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, welke 

meerderjarig zijn, en rechtspersonen, die het doel en de statuten van de 
vereniging onderschrijven. 
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar. 
Als het lid (rechtspersoon) betrokken is bij een fusie of splitsing en 
daardoor ophoudt te bestaan, gaat het lidmaatschap over op de 
verkrijgende rechtspersoon of de rechtspersoon die op grond van de 
beschrijving bij splitsing daartoe is aangewezen. 

2. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door 
het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating 
door het bestuur bestaat geen beroepsmogelijkheid bij de algemene 
vergadering. 

3. De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere 
verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen. 
Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Een 
erelid heeft echter geen contributieplicht. 

4. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de 
namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene 
vergadering door middel van communicatie langs elektronische weg, 
wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het 
ledenregister opgenomen. 

5. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie 
maanden worden geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze periode van schorsing kan 
het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn 
lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan. 

6. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is 
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gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de 
algemene vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht 
hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na 
ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep blijft het lid geschorst. 

ARTIKEL 4 – EINDE LIDMAATSCHAP 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. het overlijden van het lid; 
is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn 
lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, tenzij dit ophouden te 
bestaan het gevolg is van fusie of splitsing. Bij fusie gaat het 
lidmaatschap over op de verkrijgende rechtspersoon en bij splitsing 
gaat het lidmaatschap over op de rechtspersoon die op grond van de 
beschrijving bij splitsing daartoe is aangewezen; 

b. opzegging door het lid; 
c. opzegging door de vereniging; 
d. ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden 
tegen het einde van een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en 
met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand 
gebeurt. Opzegging kan met onmiddellijke ingang als redelijkerwijs van 
het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De 
contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late 
opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap - met inbegrip van de 
daaraan verbonden verplichtingen - pas eindigt aan het eind van het 
volgend boekjaar, tenzij het bestuur op grond van bijzondere 
omstandigheden anders besluit. 
Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit 
waardoor de financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, 
behalve in het geval omschreven in de volgende alinea. 
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen 
een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een 
andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing is meegedeeld. In dat geval 
blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie 
verschuldigd. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het 
bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met 
vermelding van de reden(en) van opzegging. 
Opzegging is mogelijk: 
- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het 

lidmaatschap; of 
- als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn verplichtingen ten 

opzichte van de vereniging niet nakomt; of 
- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. 
Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het 
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lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft 
verschuldigd. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel 
van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) 
van de ontzetting. 
Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft 
gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, 
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. 
De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar 
blijft verschuldigd. 

5. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of 
ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep 
gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur 
is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier 
weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn 
en hangende het beroep is het lid waarvan het lidmaatschap is 
opgezegd, geschorst. 

6. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van 
ontzetting wordt niet voldaan als de opzegging of het bericht van 
ontzetting uitsluitend elektronisch is gecommuniceerd. 

ARTIKEL 5 – ASPIRANT-LEDEN 
1. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van het aspirant-

lidmaatschap. Aspirant-leden zijn geen lid, hebben geen stemrecht, maar 
kunnen wel deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Er kunnen 
verschillende categorieën aspirant-leden zijn. 
Aspirant-leden hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als 
die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht. 

2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating, 
opzegging en ontzetting met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk 
ook van toepassing op de aspirant-leden. 

3. De aan het aspirant-lidmaatschap verbonden financiële bijdrage per 
boekjaar, wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Daarbij 
kunnen de aspirant-leden verplicht worden een opdracht tot 
automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken. De 
bijdrage kan per categorie verschillen, afhankelijk van de activiteiten die 
voor het aspirant-lid openstaan. 

4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, geboortedata en 
adressen van de aspirant-leden zijn vermeld. 

ARTIKEL 6 - DONATEURS 
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Er 

kunnen verschillende categorieën donateurs zijn.  
Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van 
de vereniging. Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering 
als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht. 

2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating en 
opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van 
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toepassing op donateurs. 
3. De algemene vergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per 

boekjaar, hetzij eenmalig, door een donateur aan de vereniging is 
verschuldigd. 
Daarbij kunnen de donateurs verplicht worden een opdracht tot 
automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken. De 
minimale bijdrage kan per categorie verschillen. 

4. De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van 
de donateurs zijn vermeld. 

ARTIKEL 7 – CONTRIBUTIE VAN DE LEDEN 
1. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt 

vastgesteld door de algemene vergadering. Daarbij kunnen de leden 
verplicht worden een opdracht tot automatische betaling van de 
periodieke bijdrage te verstrekken. 
De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een 
verschillende contributie betalen. 

2. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid 
geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van 
contributie in enig jaar. 

3. De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in 
gedeelten kan worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden. 

ARTIKEL 8 – BESTUUR: SAMENSTELLING EN BENOEMING 
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste 

drie natuurlijke personen. 
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 
Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de 
algemene vergadering zich het recht voorbehoudt de voorzitter te 
benoemen. 
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon 
worden verenigd. 
Voor ieder van hen kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger 
aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor 
wie hij als plaatsvervanger is aangewezen. 
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 
Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig 
mogelijk in de vacatures kan voorzien. 

2. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten: 
 a. een bestuurder is een natuurlijk persoon; en 
 b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen. 
 Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere 

bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan 
bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de 
hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere 
levensgezel. 

3. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden.  
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Deze benoeming vindt plaats uit de leden van de vereniging dan wel uit 
de bestuurders van de leden-rechtspersonen van de vereniging. 
De voorzitter kan ook buiten de leden worden benoemd. 

4. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. Het 
bestuur is bevoegd een voordracht op te maken. 
De voordracht moet één persoon voor elk te vervullen plaats bevatten. 
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene 
vergadering meegedeeld. 
De voordracht is bindend. Aan de voordracht kan evenwel het bindend 
karakter worden ontnomen door een besluit van de algemene 
vergadering, met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen 
genomen. 
Als de algemene vergadering het bindend karakter aan de voordracht 
heeft ontnomen, is zij vrij in de benoeming. 
De algemene vergadering is ook vrij in de benoeming als de voordracht 
niet uiterlijk bij de oproeping voor de algemene vergadering door het 
bestuur is meegedeeld. 

5. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie 
jaar. 
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk 
herbenoembaar. 
Het bestuur kan bepalen dat een eerste benoemingsperiode die op 
grond van het rooster van aftreden één jaar is of korter is dan één 
jaar, bij de toepassing van de vorige zin niet in aanmerking wordt 
genomen. 

b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het 
rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.  
Wanneer als gevolg hiervan de eerste benoemingsperiode van de in 
de vacature benoemde één jaar is of korter is dan één jaar, kan het 
bestuur bepalen dat deze benoemingsperiode niet in aanmerking 
wordt genomen bij de toepassing van onderdeel a van dit lid. 

6. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij 
redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. 

 De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
7. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige 

bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het 
bestuur belast. 

 Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene 
vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk 
met het bestuur belast. 

 Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin 
om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van 
minimaal tweeënzeventig uur door de vereniging, een medebestuurder of 
een lid geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien 
verstande dat de algemene vergadering kan besluiten dat een andere 
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periode van toepassing is. 
ARTIKEL 9 – BESTUUR: EINDE FUNCTIE, SCHORSING 
1. Een bestuurslidmaatschap eindigt: 

- door aftreden van een bestuurslid; 
- door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd; 
- door overlijden van een bestuurslid; 
- door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling 

van zijn gehele vermogen; 
- wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging; 
- door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de 

algemene vergadering bij besluit genomen met een meerderheid van 
ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen; 

- wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, 
een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke 
personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance 
van betaling verkrijgt; 

een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. 
2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

geschorst. Deze schorsing vindt plaats bij besluit genomen met een 
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 
De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de 
algemene vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt 
gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het 
verloop van de termijn geëindigd. Het bestuurslid wordt in de 
gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene vergadering te 
verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan. 

ARTIKEL 10 – BESTUUR: BIJEENROEPING, VERGADERINGEN, 
BESLUITVORMING 
1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te 

roepen. 
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk 

plaats, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, 
de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, 
onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de 
vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda). 
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend 
heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden 
opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres gezonden 
leesbaar en reproduceerbaar bericht. 

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te 
bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. 

4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee 
vorige leden kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle 
bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht 
verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een 
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elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. 
Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering 
vertegenwoordigen. 

6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. 
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is 
voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 
als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar 
verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen 
bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit genomen 
door de algemene vergadering. 

ARTIKEL 11 - BESTUUR: LEIDING VAN DE VERGADERINGEN, 
NOTULEN, BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING 
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid 

voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de 

stemmingen in de vergaderingen worden gehouden. 
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de 

vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover 
werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt 
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de 
meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van 
de oorspronkelijke stemming. 

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden 
notulen gehouden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter 
van de vergadering aangewezen persoon. 
De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de 
notulist van de vergadering ondertekend. 

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten 
nemen als alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben 
verklaard. 
Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs 
elektronische weg gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan 
het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle 
bestuurders bekend heeft gemaakt. 

ARTIKEL 12 – BESTUUR: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere 

bestuurder is tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke 
vervulling van de hem opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de 
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vermogenstoestand van de vereniging en van alles met betrekking tot de 
werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit 
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en 
de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en 
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot 
het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 
tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. 
Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering 
voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor 
omschreven. Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan 
aan derden worden tegengeworpen. 
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, 
tenzij dit plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

3. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk 
te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring 
onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt 
onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen 
beroep worden gedaan. 

ARTIKEL 13 – VERTEGENWOORDIGING 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de 

voorzitter en de secretaris gezamenlijk. 
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het 

bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat 
ook als tussen de vereniging en een of meer bestuurders een 
tegenstrijdig belang bestaat. 

3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel 
doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, 
zowel samen als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van 
die volmacht te vertegenwoordigen. 

5. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met 
een of meer bestuurders kan de algemene vergadering een of meer 
personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. 

ARTIKEL 14 – VERSLAGGEVING EN VERANTWOORDING 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden 

na afloop van het boekjaar, verlenging van deze termijn door de 
algemene vergadering uitgezonderd, een bestuursverslag uit over de 
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de 
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balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 
goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden 
ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een 
of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding 
gemaakt. 

 Als de vereniging een of meer ondernemingen in stand houdt, die op 
grond van de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, 
wordt op de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze 
ondernemingen vermeld. 

3. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene 
vergadering. 

 Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een 
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek 
overgelegd, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken 
gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen 
controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen 
uitmaken van het bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten 
hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de 
controlecommissie. 

 Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de 
gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en 
om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de 
commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht, 
kan zij zich laten bijstaan door een externe deskundige. 

 De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene 
vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de 
jaarstukken. 

 Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering 
wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor 
de door hem daarmee afgelegde rekening en verantwoording. 

4. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het 
bestuur een begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar 
vast. 

 De begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle 
bestuurders gezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar 
voorafgaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft. 

5. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan 
periodiek. 

 Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten 
werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het 
vermogen van de vereniging en de besteding daarvan. 

ARTIKEL 15 – DE ALGEMENE VERGADERING: BEVOEGDHEID EN 
JAARVERGADERING 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle 

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur 
zijn opgedragen. 
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2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een 
algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de 
jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; 
b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het 

afgelopen boekjaar; 
c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur; 
d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het 

nieuwe boekjaar; 
e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures 

bestaan; en 
f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de 

oproeping voor de vergadering. 
3. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van het boekjaar, legt het bestuur 

de begroting voor het komende boekjaar ter inzage van de leden. 
ARTIKEL 16 – DE ALGEMENE VERGADERING: OPROEPING 
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. 

Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een 
tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een 
algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat 
verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat 
verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen de 
verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen. 
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige 
alinea wordt ook voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd. 

2. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van: 
- een publicatie in het verenigingsorgaan; of 
- een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het 

ledenregister; of 
- een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad. 
De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door 
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 
bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. 

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag 
van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. 

4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping 
een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde 
worden gesteld. 

ARTIKEL 17 – DE ALGEMENE VERGADERING: TOEGANG EN 
STEMRECHT 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden 

van het bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook 
andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. 
Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die 
uit het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de 
vergadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting 
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aan de orde is. 
2. Ieder gewoon lid en ieder erelid heeft één stem. 

Een geschorst lid heeft geen stemrecht. 
3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht 

geven namens hem te stemmen. 
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming 
aan het bestuur worden overgelegd. 
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de 
volmacht elektronisch is vastgelegd. 

ARTIKEL 18 – DE ALGEMENE VERGADERING: BESLUITVORMING 
1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit 

genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de 
vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun 
aantal. 
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming 
maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten 
voorgeschreven quorum. 

2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de 
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 
van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van 
het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 
nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als 
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming 
geen meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats 
hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een 
tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden 
herstemd. 
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 

4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van 
personen gaat, is het voorstel verworpen. 

5. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten 
minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke 
stemming te verlangen. 
Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten 
stembriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid 
hoofdelijke stemming verlangt. 
Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel 
van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de 
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden 
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op 
de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. 
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het 
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elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de 
oproeping bekend gemaakt. 
Een stemgerechtigd lid kan zijn stem voorafgaand aan de algemene 
vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitbrengen, maar 
niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Een 
dergelijke stem wordt gelijkgesteld met stemmen die gedurende de 
vergadering worden uitgebracht. Een stem die op die wijze is uitgebracht, 
kan niet worden herroepen. 

6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de 
algemene vergadering, als dit met voorkennis van het bestuur is 
genomen. 

7. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden 
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het 
onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping 
aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze 
plaatsgevonden. 

ARTIKEL 19 – DE ALGEMENE VERGADERING: LEIDING EN NOTULEN 
1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de 

vereniging. 
Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan 
als voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het 
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of 
een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen 
persoon notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist door 
ondertekening worden vastgesteld. 

ARTIKEL 20 – STATUTENWIJZIGING 
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit 

van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering 
een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat 
steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. 

2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling 
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste 
vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter 
inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt 
gehouden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een 
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een 
notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een 
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. 
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende 
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tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het 
handelsregister. 

ARTIKEL 21 - FUSIE, SPLITSING, OMZETTING 
Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin 
van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de 
algemene vergadering tot omzetting van de vereniging in een andere 
rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde 
in het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, 
onverminderd de eisen van de wet. 
ARTIKEL 22 - ONTBINDING 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot 
statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot 
ontbinding. 
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel 
batig liquidatiesaldo vastgesteld. 

 Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut 
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. 
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer 
heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan 
opgave aan het handelsregister. 
De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende 
zeven jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder 
bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding 
aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn 
bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres 
opgeven aan het handelsregister. 

2. De vereniging wordt bovendien ontbonden door: 
- insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard 

of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de 
boedel; 

- een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet 
genoemde gevallen. 

ARTIKEL 23 - VEREFFENING 
1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de 

vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere 
vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. 

2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. 
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit 
voor de vereffening van haar vermogen nodig is. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor 
zoveel mogelijk en nodig van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet ‘in 
liquidatie’ aan de naam van de vereniging worden toegevoegd. 

3. Een batig saldo na vereffening wordt besteed ten behoeve van een 
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de 
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vereniging. Deze bestemming wordt vastgesteld bij het 
ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s). 
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars 
bekende baten meer aanwezig zijn. 
De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop 
de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het 
handelsregister. 

ARTIKEL 24 – REGLEMENTEN 
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen. 
2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het 

lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de 
werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de 
vergaderingen. 
Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en 
mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden 
geregeld. 

WOONPLAATSKEUZE 
Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor 
van de notaris, bewaarder van deze akte. 
AANGEHECHTE STUKKEN 
Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: 
- notulen. 
SLOT 
De verschenen persoon is mij, notaris bekend en de identiteit van de 
verschenen persoon is door mij, notaris, vastgesteld. 
Waarvan akte is verleden te +Middelharnis op de datum als in het hoofd van 
deze akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop 
aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze 
akte en de toelichting daarop te hebben kennisgenomen en met de inhoud 
daarvan in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs 
te stellen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen 
persoon en mij, notaris, ondertekend om 
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4. Rooster van zittende en aftredende bestuursleden. 

 

 

Bestuursleden in functie en aftredend 2022 

Naam 
jaar in 
functie 

laatst 
herkozen herverkiezing  

In functie 
zittend 

Jan Baks 2011 2019 2022 11 

Bert Teune 2015 2021 2024 7 

Ed van Wijk 2017 2020 2023 5 

Geert Faasse 2019  2022 3 

Hans van 
Oosterbrugge  2021  2024 1 

 

 

Geert Faasse is dit jaar aftredend, en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Geert heeft zich de 

afgelopen tijd met heel veel inzet beziggehouden met de werkgroep Strand en Zee en alles 

wat daarmee samenhing, en hij blijft zich inzetten voor de werkgroep.  

Bestuur en vereniging bedanken hem voor zijn inzet, kunde en kennis als bestuurslid in de 

afgelopen 3 jaar. 

 

Jan Baks is dit jaar aftredend, hij heeft zich herkiesbaar gesteld. 

 

Het bestuur vraagt de Ledenvergadering  
-dhr. Jan Baks, aftredend 21 april 2022 en herkiesbaar, te herbenoemen als 

voorzitter per dezelfde datum 
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