Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe.
Dinsdag 15 september 2020 om 13.00 uur in het Dorpshuis te
Hoenderloo.
Aanwezig: 23 leden (incl. bestuur, coördinatoren en specialisten)
Machtigingen: 140X
Voorzitter: Cees Krijger.
Vanwege de Covid 19-periode en het gevaar van besmetting zijn alleen het bestuur van de
Vereniging VVHV, de coördinatoren van de werkgroepen en een beperkt aantal leden aanwezig.
De presentielijst moet dubbel worden ingevoerd: één voor het Dorpshuis en één voor de Vereniging.
De coördinatoren zijn door een deel van hun Werkgroepleden gemachtigd hun stem uit te brengen
wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn.

1. Welkom door de voorzitter.
Cees Krijger heet de individuele leden, de coördinatoren en de specialisten van harte welkom
namens het bestuur VVHV. Hij meldt dat de heer Van Voorst tot Voorst,
directeur/bestuurder van het Park, om 14.30 uur de vergadering zal bezoeken en tekst en
uitleg zal geven over de situatie in het Park en het ‘dienstkaartenvraagstuk’.
2. Jaarverslag 2019 en de notulen ALV 25-05-2019.
De coördinatoren hebben eigenlijk het jaarverslag gevuld. Het is een weerslag van de
activiteiten van de onderscheiden werkgroepen. Daarom hoeft het jaarverslag ook niet
goedgekeurd te worden. Rob Rombouts stelt voor om als aanvulling op het jaarverslag
volgend jaar een filmpje samen te stellen rond de werkgroepen. Een suggestie die zeker de
moeite van het overwegen waar is.
Een opmerking kwam van Niko Visser: het verhaal van de Florawerkgroep loopt over in de
werkgroep Jachthuis. Zonder ‘kopje’. Daar moet iets aan gesleuteld worden.
Wat betreft de notulen: bij punt 4 is sprake van een rooster van aftreden en door de transitie
naar een nieuwe Vereniging moet dat rooster her-georganiseerd worden. De voorzitter
meldt dat dit inderdaad is gebeurd. Het nieuwe rooster van aftreden is aanwezig ter
vergadering en kan ingezien worden.
De notulen worden goedgekeurd.
3. Jaarrekening 2019.
Penningmeester Rolf Oosterbaan meldt dat de jaarrekening keurig binnen de lijntjes is
gebleven, dankzij een financiële bijdrage van het Park. De financiële huishouding van de
Vereniging is natuurlijk veranderd na de transitie, nu alweer twee jaar geleden. In 2018
waren er nog een kleine 2000 leden (‘Vrienden’) en nu nog maar ruim 400 (‘Vrijwilligers’).
Dat heeft gevolgen voor de contributie-inkomsten.
In de werkgroepen wordt keurig omgegaan met de beschikbaar gestelde bedragen.

In 2019 zat er wat ‘ruis’ tussen leden/vrijwilligers en dienstkaarthouders. Niet altijd werd
tijdig doorgegeven dat meneer X of mevrouw Y vertrokken was en dan werd er voor
betreffende mensen toch weer een dienstkaart aangemaakt. Dit was een opmerking van de
accountant met de opdracht: los dit probleem op.
Alle werkgroepen moeten een eenvoudige begroting indienen. Zo niet, dan wordt het
begrote bedrag van het jaar daarvoor opgenomen.
De vergadering stelt de jaarrekening vast en het bestuur wordt gedechargeerd.
4. Begroting 2020.
Een lichte stijging van kosten van de werkgroepen geeft de gunstige ontwikkeling weer van
de activiteiten van de werkgroepen. Er wordt iets gedaan!
De bevoorschotting van het Park (de bijdrage c.q. subsidie) wordt uitgesteld naar december
2020 i.v.m. de financiële ontwikkelingen t.g.v. de coronacrisis.
Niko Visser stelt voor de huisvestingskosten voor de werkgroepen te begroten. Twee
bijeenkomsten per jaar/per werkgroep à € 250
Jos Lousberg is lid voor het leven. Hij hoeft dus geen contributie te betalen. De Leden voor
het leven vormen maar een klein groepje, 12 leden.
De vergadering stelt de begroting vast.
5. Goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Het Park en de Vereniging van
Vrijwilligers.
Het Park en de Vereniging zijn twee geheel verschillende culturen. Je bent vrijwilliger in Het
Park maar ook lid van de Vereniging van Vrijwilligers. De Vereniging levert dus diensten aan
Het Park.
Het Park gaat dus vragen: beste VVHV, kun je ons die dienst leveren? Dan kan het antwoord
zijn ‘Nee, dat lukt niet’ of ‘Ja, onder die en die voorwaarden’.
Nauta Dutilh heeft de Samenwerkingsovereenkomst bekeken en niets gevonden dat op
voetangels en klemmen wees.
Ook Het Park was het met de opzet en uitwerking eens en heeft er een klap op gegeven.
De VVHV levert de diensten in overleg met Het Park.
De vraag is nu: wat kunnen en willen wij leveren?
Het is dus zaak om in het vervolg een JAARPLAN te maken.
Dirry Sint Nicolaas wijst op artikel 11 lid 1 van de samenwerkingsovereenkomst: “beëindiging
van de samenwerking geschiedt na een schriftelijke opzegging met een termijn van 12
maanden”. Dit artikel slaat op de samenwerking tussen Park en Vereniging en niet op
personen. Dit is gewoon een fatsoenlijke scheidingstermijn tussen rechtspersonen.
De samenwerkingsovereenkomst wordt door de vergadering met handopsteken
goedgekeurd.
6. Huishoudelijk reglement en Samenwerkingsovereenkomst.
Huishoudelijk Reglement (HHR)
Het HHR is een praktische oplossing voor de vrijwilligersovereenkomst. Het bespaart papierwerk
en bureaucratie. Niko Visser stelde aan de orde dat de status van bestuursleden onduidelijk is
gezien de tekstinhoud. De voorzitter bevestigde dit. De statuten en het B.W. zijn bepalend voor
de status van bestuursleden. Indien een bestuurslid ook vrijwilligerswerkzaamheden uitvoert
voor het Park dan is het HHR uiteraard wel van toepassing op die functie. Het bestuur zal een

zinsnede toevoegen die dit duidelijk maakt. De ALV gaat met deze toevoeging akkoord met het
Huishoudelijk Reglement.
Samenwerkingsovereenkomst
De ALV gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging en het Park. De
penningmeester merkt op dat de verzekering voor de leden door de relatie Vereniging – Park in
de samenwerkingsovereenkomst ook door de Vereniging afgesloten dient te worden. De
Vereniging levert immers diensten aan het Park met de vrijwilligers en is daardoor
aanspreekbaar. Dit betekent dat deze zinsnede aangepast zal worden in de overeenkomst.
Functieverandering bestuur
Han Peters heeft in een schriftelijke bijdrage laten weten dat er zorgen c.q. vragen zijn met
betrekking tot functieveranderingen in het Bestuur zonder goedkeuring van de ALV. De voorzitter
legt uit dat er geen functiewijzigingen in het bestuur hebben plaats gevonden. Leo van Klaveren
heeft wel de functie van Coördinator Jachthuis aanvaard maar is nog steeds secretaris.
De interne functieverdeling is overigens geen onderwerp van de ALV omdat de statuten bepalen
dat het bestuur dit onderling vaststelt. De functie van voorzitter wordt wel door de ALV gekozen.
Han merkt op dat hij bij een andere vereniging gewend is dat de kandidaat-bestuursleden uit de
organisatie zelf komen en niet van buiten. Er zou ook een keuze gemaakt moeten worden door
de ALV uit meerdere kandidaten. De voorzitter wijst op de mogelijkheid in de statuten die er is
om een tegenkandidaat te stellen. Hij voegt daaraan toe dat het in de praktijk heel moeilijk blijkt
om een geschikte kandidaat te vinden omdat de eisen aan de functie verbonden steeds zwaarder
worden. Dit komt tot uitdrukking in de gemiddelde termijn van de benoeming die in de
afgelopen tien jaar slecht 3,9 jaar bedroeg en gehalveerd is ten opzichte van de twee decennia
daarvoor.
De penningmeester zegt toe dat vacatures voor bestuursfuncties in een eerder stadium bekend
zullen worden gemaakt binnen de vereniging.
7. Uitleg over de dienstkaart voor de vrijwilligers door de directeur/bestuurder van Het Park,
de heer S. van Voorst tot Voorst.
De heer Van Voorst tot Voorst schetst dat het coronavirus ook de organisatie van Het Park
overvallen heeft. De eerste weken na de uitbraak had hij zijn handen vol aan het eigen
personeel. Alles ging in een lock-down, evenementen werden afgezegd, het Museum en Park
Paviljoen sloten, alle vrijwilligersactiviteiten werden opgeschort en een veilige
eenrichtingsroute moest worden gerealiseerd.
De vrijwilligers kwamen thuis te zitten. Hoe spijtig ook.
De vraag deed zich voor hoe om te gaan met de dienstkaarten van de vrijwilligers. In principe
worden deze verstrekt door een tegenprestatie te leveren: een activiteit t.d.v. Het Park.
Nu de tegenprestatie wegviel en niemand wist wanneer die tegenprestatie weer doorgang
zou kunnen vinden, besloot Het Park tot de maatregel die veel stof deed opwaaien: het
intrekken van de dienstkaart per 1 januari 2021 tot het moment dat de vrijwilliger weer
zijn/haar werkzaamheden zou kunnen en willen hervatten.
Gelukkig konden veel activiteiten, weliswaar in aangepaste vorm, per 1 juli weer starten en
veel vrijwilligers weer actief worden. Maar een deel van hen zou vanwege besmettingsgevaar
nog niet willen beginnen.
In andere organisaties doet men dat net zo en blijven bepaalde privileges voorbehouden aan
degenen die werkzaam blijven.

Rob Rombouts merkt op dat er onder zijn vrijwilligers een bepaalde mate van onvrede heerst
over de communicatie. Men praat alleen met het bestuur en coördinatoren en niet met de
vrijwilligers.
De heer Van Voorst tot Voorst houdt een pleidooi voor het minder gebruik van de mail.
Negeer mailtjes, vooral de rondzendmailtjes. Pak de telefoon en neem contact op met de
coördinator, is zijn advies. Dat geldt voor alle geledingen binnen de Vereniging, ook voor
bestuur en coördinatoren.
Met 150 man/vrouw personeel, 400 vrijwilligers en 650.000 bezoekers moet dat lucht
scheppen. Een klagende bezoeker c.q. vrijwilliger wordt gebeld door Het Park en de zaak is zo
opgelost. Meestal is het een schrikreactie: ‘zo had ik niet bedoeld…’
Een ander heikel punt dat de heer Van Voorst tot Voorst aandraagt is de verhoging van de
Beschermerkaart/jaarkaart. Van de 18.000 jaarkaarthouders hebben er tot nu toe plm. 900
opgezegd. Dat is de normale range van opzeggingen.
Wat betreft De Kemperberg: de heer Van Voorst tot Voorst weet nog niet hoe lang het
Verenigingsgebouwtje als Theehuis gebruikt gaat worden door het Park.
De werkgroepen kunnen het (nog) niet gebruiken voor hun vergaderingen omdat er max. 8
personen in mogen.
Voor vergaderingen stelt de Heer Van Voorst tot Voorst het Dienstgebouw voor: de kantine
is voor dat doel op werkdagen overdag en ’s avonds te reserveren en op de zaterdagmorgen.
Op de bovenverdieping is een kleine vergaderzaal voor max. 4 en de grote vergaderzaal voor
max. 8 personen te reserveren.
Rijzenburg: wordt verkocht en de grond overgedragen in erfpacht aan de zorginstelling
‘September’.
Het luchtcirculatiesysteem van het Park Paviljoen is heel geavanceerd. Maar wordt het
Covid19-virus ook tegengehouden? De heer Van Voorst tot Voorst zal informeren.
8. Verenigingsrecht.
Han Peters stelt dat bestuursleden doorgaans hun termijn volmaken en vervolgens zich
herkiesbaar stellen of plaats maken voor een ander.
Bij het tussentijds opstappen van een bestuurslid moet dit aan de leden bekend worden
gemaakt. Wanneer het bestuur zelf voorziet in de vacature moet er minstens de gelegenheid
zijn een tegenkandidaat in te brengen. Hoe komt het dat ons bestuur op dit verenigingsrecht
geen acht heeft geslagen?
De voorzitter merkt op dat hij volkomen gelijk heeft en dat het bestuur daar in het vervolg
rekening mee zal houden.
Han Peters vraagt of het bestuur een rooster van aftreden heeft. De voorzitter heeft er zelfs
één bij zich dat in een volgende Nieuwsbrief gepubliceerd zal worden.
9. Benoeming Ronald Fonteijn.
Met algemene stemmen wordt Ronald Fonteijn benoemd als bestuurslid van onze Vereniging
van Vrijwilligers met als functie secretaris.
Daartoe wordt Leo van Klaveren als zodanig bedankt en ontheven en gaat hij verder als
coördinator van de Jachthuisrondleiders.
10. Sluiting door de voorzitter

