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Bestuurssamenstelling

In 2018 is Arina Bongerd door de ALV verkozen tot nieuw bestuurslid. De voorzitter Dick Kerkhof 
en Bart de Groot zijn eind april reglementair afgetreden. De voorzittershamer is overgenomen door 
Annelies van Egmond. Het bestuur kwam in 2018 12 keer bij elkaar voor een bestuursvergadering.

Vrijwilligers

Onze vereniging valt of staat met de inzet van de vrijwilligers die op allerlei manieren bijdragen aan
het in stand houden of het onder de aandacht brengen van natuur en landschap. Het bestuur is blij 
met hun inzet. Velen doen dit ook al vele jaren. Daarom sluiten wij niet onze ogen voor de 
noodzaak  om de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers te verlagen. Wij proberen in onze PR 
meer aandacht te vragen voor de concrete activiteiten van de diverse werkgroepen. Bovendien 
proberen we de bekendheid van de NVW in onze streek te vergroten. 

Omdat aan het beheer van onze vrijwilligers in boomgaard, weilanden en de natuur de nodige 
risico’s zijn verbonden hebben wij dit jaar extra aandacht besteedt aan de keuring van materialen en 
de verzekeringen.

Elk jaar wordt een van onze vrijwilligers in het zonnetje gezet bij de uitreiking van de 
OmeGerritprijs. Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor een verkiezing  onder de vrijwilligers op de 
vrijwilligersavond. De inzet van Jan Jansen voor de boomgaard in Hagestein wordt breed 
gewaardeerd in de vereniging en Jan kreeg de erespeld uitgereikt.  

Ledenaantallen

Het ledenaantal is in 2018 licht gedaald naar 977. In totaal hebben 32 nieuwe leden zich opgegeven 
en hebben 43 leden opgezegd. Er is een kleine hoop dat deze dalende trend zich nu gaat keren. In de
1e 2 maanden van het nieuwe jaar hebben zich 16 nieuwe leden aangemeld en hebben 4 leden 
opgezegd.

Activiteiten

We hebben in 2018 een start gemaakt met een nieuwe reeks “Maak kennis met...-avonden”.  

Voor het eerst werden in het late voorjaar en de zomer  vogelexcursies gehouden op de 
donderdagavond op het achterliggende terrein.

Om de wandelaars tegemoet te komen, zijn we als experiment sinds december op zondagmiddag 
open. Gezinnen komen in alle rust even onze collectie bekijken. Anderen nemen even een drankje 
onderweg. 

Om onze bekendheid in de streek te vergroten deden we ook dit jaar mee met een kraam op de 
grotere regionale evenementen, zoals jaarmarkten, fokveedag, slowfoodmarkt. Naar gelang de aard 
van het evenement ligt de focus meer op kennis maken met de natuur dan wel kennis maken met 
onze producten of activiteiten.

Een tijdige bekendheid van data bleek van wezenlijk belang voor een goede PR niet alleen binnen 
ons eigen blad, maar ook in de regionale bladen. We werken sinds 2018 ook met een jaarplanning 
op onze activiteiten. Dat maakt het mogelijk tijdig en specifiek gericht naar de doelgroepen de 



komende evenementen bekend te maken. Voor 2018 stonden de volgende evenementen in de 
jaarplanning:
– lentefeest
– fietstochten 
– open dag
– nacht van de nacht
– natuurwerkdag
– winterwandeling

We evalueren deze evenementen jaarlijks voor we een nieuwe jaarplanning opzetten.
Voor het eerst sinds jaren deden we weer mee met de natuurwerkdag. De deelname was 
teleurstellend. De overige evenementen waren redelijk tot goed bezocht. De winterwandeling trok 
dit jaar veel mensen van buiten de regio.
 
Rietputje Everdingen

Het besluit tot de overdracht is in 2014 genomen. Dit jaar is deze overdracht geëffectueerd. Het 
Utrechts Landschap heeft deze overdracht in dank aanvaard en de feestelijke bekrachtiging was een 
mooi moment om nader kennis te maken in het kader van de herindeling van Vijfheerenlanden 
richting de provincie Utrecht. 

 


