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Verslag van de Algemene ledenvergadering van de NatuurWerkgroep gemeente 
Rucphen op 25 november 2016. 

1. Opening: 

Waarnemend voorzitter Kees Kools opent om 19.30 uur de vergadering. 

2. Mededelingen: 

Er hebben zich 6 leden voor deze vergadering afgemeld; 
Er zijn overeenkomstig de presentielijsten, naast de bestuursleden, 19 leden aanwezig. 
 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 15 april 2016 
 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Bestuurssamenstelling 
 

Stijn Heijs treedt i.v.m. zijn verhuizing naar Oost-Brabant af als bestuurslid. 
Toine Wagemakers licht zijn achtergrond als bank- en verenigingsman toe. Hij wordt zonder 
tegenstemmen aangenomen als bestuurslid. 
De nieuwe rolverdeling binnen het bestuur wordt: Kees Kools – voorzitter, Cees Terpstra – 
secretaris, Toine Wagemakers – penningmeester, Frank Nooijens – lid, Harrie Tak – lid. 
Kees Kools bedankt Stijn Heijs voor zijn bijdragen aan een positief ingesteld en actieve 
vereniging. Hij overhandigt Stijn als dank twee cadeaus: een boek over bomen in het 
verlengde van het door Stijn geïnitieerde bosproject en de oorkonde voor de nominatie van 
het Flower Power project voor de Natuurprijs 2016. 
Stijn bedankt alle leden en vrijwilligers voor hun steun in de afgelopen jaren. Met name Els 
Hendrikx voor haar initiatief voor de bloemenakkers en Patty Strik voor het laten ontwaken 
van een slapende vereniging door vers bloed aan te trekken. 
 

5. Samenstelling kascontrolecommissie 
 

Nu Toine Wagemakers penningmeester wordt, wordt zijn plaats in de commissie ingenomen 
door Kees Bakkers. 
 

6. Begroting 2017 
 

Cees Terpstra licht de begroting 2017 toe. Op de vraag waarom de begroting van het Flower 
Power project niet in zijn geheel is opgenomen, legt Cees uit dat dit project een 
samenwerkingsverband is tussen de NatuurWerkgroep, Natuurbalans-Divergens en Louis 
Bolk Instituut. Daarvoor wordt een aparte begroting en jaarrekening opgesteld. In de 
begroting van de NatuurWerkgroep zijn alleen de bijdragen van De NatuurWerkgroep zelf 
verwerkt. 
Vervolgens wordt de begroting 2017 onder algemene goedkeuring vastgesteld. 
 

7. Stand van zaken projecten 
 

a. Flower Power 
Harrie Tak laat een overzichtskaart zien van de akkers die najaar 2016 en voorjaar 2017 
worden ingezaaid. Daarmee ligt het project op schema. 
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b. EVZ noord 
Cees Terpstra deelt mee dat deze Ecologische Verbinding Zone tussen de Rucphense Bossen 
en de Achterhoek een stuk dichterbij is gekomen dankzij de subsidieverhoging van de 
provincie tot 75%. 
 

c. Ecologisch ommetje 
Cees Terpstra laat een overzichtskaart van de definitieve route zien. Er zijn nog wat 
ambtelijke hobbels te nemen, maar Cees verwacht dat het moet lukken om het ommetje in 
2017 in gebruik te nemen. 
 

8. Rondvraag 
 

Jan Kiewit vraagt wat er in 2017 aan het 40 jarig jubileum wordt gedaan. Kees Kools deelt 
mee dat het bestuur een tentoonstelling met de Heemkundekring en een jubileumboekje 
verzorgt. Overige initiatieven zijn nog altijd welkom. 
Patty Strik laat weten binnenkort deze omgeving te zullen verlaten. 
 
9. Sluiting 
 

Kees Kools deelt mee dat na de pauze een presentatie van Rinus Govaarts over 
paddenstoelen volgt. 
Vervolgens sluit hij de vergadering en dankt hij de aanwezigen voor hun aanwezigheid en 
inbreng. 


