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Van het bestuur
We zijn verheugd dat we een nieuw bestuurslid aan u hebben kunnen voorstellen. 

Andre Broekmans is toegetreden als algemeen bestuurslid op de goed bezochte  

Algemene Ledenvergadering dit najaar. Hij zal onder meer een paar taken van  

Frank Dijkstra overnemen, die daardoor wat verlichting voelt in zijn vele taken als 

secretaris.

Bert Kostermans heeft tijdens de vergadering inzicht gegeven in de financiële stand 
van zaken van de vereniging en de begroting van 2020. We houden dit jaar geld 
‘over’. Dat is jammer, een luxe, maar zeker niet de bedoeling. Met onze Projectenpot 
dragen we graag bij aan concrete initiatieven in onze regio. Heeft u nog ideeën, 
neem dan contact met mij op.
De Natuurbeschermingscommissie, een zeer actieve club, heeft tijdens de vergade
ring inzicht gegeven in lopende zaken; elders in deze editie wordt daar uitgebreid op 
ingaan.
Het bestuur gaat de komende wintermaanden gebruiken om de meerjarenplanning 
uit 2017 te evalueren en te vernieuwen. Eerste indruk is dat er diverse doelstellin
gen gehaald zijn, maar dat we op een aantal terreinen meer zouden willen doen. 
Punt van zorg blijft de bezetting van enkele werkgroepen. Het voortbestaan van een 
activiteit kan in het geding komen als de ‘trekker’ van de groep aangeeft te gaan 
stoppen.
In het bestuur hebben we de uitdaging om komend jaar nieuwe bestuursleden te 
vinden als vervanging voor Rino Abrahamse en Johan Stuart. Een niet geringe  
uitdaging gezien hun lange geschiedenis in en hun actieve rol binnen het bestuur. 
Bert Kostermans zijn termijn als penningmeester loopt komend voorjaar ook af.  
Hij stelt zijn positie beschikbaar, maar hij zal aanblijven indien er geen andere kan
didaat naar voren treedt. Hoe dan ook, mijn boodschap lijkt me helder: denk er 
eens over na of u ook een rol binnen het bestuur of de vereniging wilt oppakken.
De vernieuwing van de activiteitencommissie is gelukkig soepel verlopen. Corrie 
Berende en Hans Limper zijn ingewerkt door Annet Brouwer en vormen nu samen 
de AC. We danken Annet en ook Ingrid BuntsmaGrosfeld waarmee ze eerder  
samen de AC vormden voor hun jarenlange inzet !
Het leuke van nieuwe mensen zijn nieuwe ideeën, die je concreet terug ziet in het 
activiteitenprogramma: er staan onder meer diverse excursies buiten onze regio op 
het programma.
Ander goed nieuws is dat de vereniging gestaag blijft groeien. In tien jaar tijd zijn we 
met honderd leden gegroeid tot nu bijna 600 leden. De nieuwe leden zijn extra  
welkom op de ledenavond op 5 maart aanstaande. U krijgt dan een indruk van de 
diverse activiteiten binnen de vereniging. Op deze avond laten we zien dat we een 
actieve vereniging zijn, waar leden van de vereniging ervaringen delen met nieuwe 
en bestaande leden. Ik hoop u daar te treffen of anders op de traditionele nieuw
jaarsborrel in het Seinwezen.
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