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Verslag van de Algemene ledenvergadering van de NatuurWerkgroep gemeente 
Rucphen op 27 mei 2022. 

1. Opening: 
Voorzitter Kees Kools opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is blij een aantal nieuwe 
gezichten te zien. Vervolgens staat hij stil bij het overlijden van Johan Vermunt, coördinator 
zaterdagochtend vrijwilligers en waarnemer bij het Flower Power project. 
Er zijn overeenkomstig de presentielijsten, naast de 4 bestuursleden (Harrie Tak is op vakantie), 15 
leden aanwezig. 
 

2. Mededelingen: 
Geen. 
 

3. Verslag Kascommissie 2021: 
Het positieve advies wordt overgenomen. 
 

4. Jaarrekening 2021: 
De penningmeester licht de jaarrekening toe. De jaarrekening wordt conform het voorstel van het 
bestuur goedgekeurd en is daarmee vastgesteld. 
 

5. Jaarverslag 2020: 
Het jaarverslag wordt door het bestuur toegelicht. Het jaarverslag wordt voor kennisname 
aangenomen. 
 

6. Rondvraag: 
a. Men vraagt of het op diverse plaatsen afzagen van nieuwe aanplant bekend is bij de gemeente. 
Het bestuur heeft een plek gemeld; de overige plekken worden met de gemeente kortgesloten; 
b. De vraag of op de infoborden bij parkeerplaatsen ook aangegeven kan worden hoe lang iedere 
route is, zal door het bestuur aan de gemeente worden foorgegeven; 
c. Men vraagt of bekend is dat de mountainbike route is aangepast: dat is in overleg met de 
gemeente gedaan, mede i.v.m. de werkzaamheden bij Brabant Water; 
d. De vraag is om bij de planning van de werkzaamheden aan landschapselementen rekening te 
houden met effectiviteit van onze inzet. Dat is zeker de bedoeling; 
e. Er wordt gesproken over het kweken van rode lijst soorten; dit is een initiatief van de Heemtuin; 
f. In Zegge vinden aan de Molenstraat sloopwerkzaamheden plaats tegenover den Meulebaarg. Hier 
lijkt een AH XXL te komen. Is hier een sloop- en of kapvergunning voor afgegeven? Het zou zonde zijn 
als de karakteristieke bomen ook gekapt zouden worden. Het bestuur gaat het na bij de gemeente 
g. De vrijdagochtendgroep heeft opvolgers aangewezen voor Johan Vermunt. Morgen houdt de 
groep een wandeling op de Pannenhoef ter nagedachtenis van Johan. 
 

7. Sluiting 
Voorzitter Kees Kools bedankt alle aanwezigen voor hun komst en hun inbreng.  


