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Notulen Buitengewone Ledenvergadering Bosk & Greide
27 september 2017

Aanwezig: 5 donateurs en 19 leden (volgens presentielijst).
Afwezig met kennisgeving: dhr. J.Q. Eppinga, dhr. W. Eppinga, dhr. F. de Wolf,
dhr. A. Gersjes, dhr. W. Eppinga, dhr. R. van der Veen, dhr. R. Nadema, dhr. J. Boersma,
dhr. A. Bekedam en dhr. J. Boonstra.
1. Opening
De voorzitter Meine Veenstra opent de bijzondere ledenvergadering en heet een
ieder van harte welkom. Hij blikt kort terug op de afgelopen periode en het traject dat is
doorlopen.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
Er zijn een aantal afmeldingen ontvangen waarvan de namen worden genoemd.
Daarna volgen enkele huishoudelijke mededelingen en worden de notulen van de vorige
Bijzondere ledenvergadering d.d. 10-5-2017 uitgedeeld en doorgenomen.
Ondertussen gaat ook de presentielijst rond.
Er zijn verder geen ingekomen stukken.
3. Notulen vorige ALV d.d. 10 mei 2017
Er zijn geen opmerkingen en dus worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.
De secretaresse wordt bedankt voor het samenstellen van de notulen.
4. Voorstel beschikbaar stellen gelden projecten
Het voorstel van het bestuur om gelden beschikbaar te stellen voor een viertal projecten
wordt aan de vergadering voorgelegd en toegelicht.
Optimaliseren Stenenroute: € 3.500,-. Momenteel worden de mogelijkheden tot
optimalisatie onderzocht i.o.m. diverse partijen. Deze bijdrage is gebaseerd op een
kostenraming en zal de maximale bijdrage zijn van Bosk & Greide.
Steunbedrag Gaasterwaarden: € 2.500,-. Dit is een project in ontwikkeling.
Paardenroute: € 1.500,-. Dit is éénmalig en in de plaats van de jaarlijkse bijdrage van
€ 350,- welke is beëindigd. Dhr. Zijlstra licht toe dat het onderhouden van de ruiterpaden
inmiddels een aantal jaren door de Stichting Onderhoud Ruiterpaden wordt uitgevoerd.
Herinneringsmonument: € 3.500,- Als herinnering aan het Experiment Gaasterland zal een
monument worden geplaatst. Ook hier betreft het een raming tot een maximaal bedrag.
Bijdrage IVG: € 800.- De “oude” IVG wil graag een gezellige avond organiseren voor de
initiatiefnemers.
Het voorstel leidt tot een aantal vragen.
Dhr. Oudega vraagt of dit geld niet beter voor de vereniging behouden kan worden; nee,
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dit is geen ledengeld. Ook de vereniging houdt voldoende financiële middelen over.
Dhr. Witteveen vindt het voorgestelde bedrag voor de stenenroute fors en zou graag een
amendement indienen en € 1.000,- van de stenenroute naar de paardenroute
overhevelen. Hij krijgt daarbij steun van mevr. Samplonius. Het verzoek wordt afgewezen
door het bestuur en zij handhaaft haar oorspronkelijke voorstel. Met uitzondering van de
aanleg ontbreekt de relatie tussen Bosk & Greide en de paardenroute. Daarnaast leveren
diverse instanties een bijdrage aan de stichting, maar de Paardensport zelf draagt relatief
weinig bij.
Dhr. Jaarsma zou het monument liever op een andere plek zien, maar hier lag wel een
groot gedeelte van de oorspronkelijk ingetekende 550 ha EHS. Een door het bestuur in het
leven te roepen commissie zal met een voorstel komen omtrent inhoud en plaats.
Een meerderheid van de aanwezigen is akkoord met het bestuursvoorstel en dit wordt
dan ook ongewijzigd vastgesteld.
5. Verkiezing bestuursleden
De voorzitter stelt de nieuwe bestuursleden voor aan de ledenvergadering.
Dhr. Sjoerd Bokma als voorzitter, dhr. Jelle Draaijer en dhr. Henk de Graaf als
bestuursleden waaraan nog wordt toegevoegd dhr. Chris van Eeghen. Laatstgenoemde is
door een vijftal leden voorgedragen en stelt zich voor aan de aanwezigen. De nieuwe
bestuursleden worden benoemd en met applaus ontvangen.
Het oude bestuur treedt hierbij af. Meine bedankt de aanwezigen voor het in hem
gestelde vertrouwen. Ook de medebestuursleden worden bedankt voor de samenwerking
in de afgelopen jaren. Hij geeft de denkbeeldige voorzittershamer door aan dhr. Sjoerd
Bokma, waarna er bloemen en applaus zijn voor het afgetreden bestuur.
6. Presentatie toekomstvisie vereniging Bosk & Greide
Sjoerd Bokma presenteert de toekomstvisie van Bosk & Greide 2.0. Voorafgaand aan de
presentatie spreekt hij zijn waardering uit voor het afgetreden bestuur. Daarnaast is er
speciale aandacht voor Anne Gersjes die een onmetelijke kennis meebracht. Ook
dhr. Witteveen spreekt zijn bewondering uit voor Anne. Na afloop van de presentatie
wordt er nog gediscussieerd over de tenaamstelling van de vereniging. Het oude bestuur
wil graag dat de vereniging een nieuwe naam krijgt. Dit zal op korte termijn niet haalbaar
zijn, maar er zal zeker over nagedacht worden.
7. Rondvraag
Dhr. Jaarsma: blijven de huidige leden en donateurs na de bestuurswisseling
lid/ donateur? Ja.
Mevr. Samplonius: Is het mogelijk de nieuwe visie aan de leden en donateurs te
presenteren middels een nieuwsbrief? Dit zal zeker gebeuren.
Dhr. Zijlstra: zijn de overheden ook bij de brainstorm aanwezig geweest? Nee.
Op 19 oktober a.s. vindt de bijeenkomst Omgevingsvisie plaats in de Treemter in Balk.
Aanmelden kan via de website van gemeente De Friese Meren.
8. Sluiting
De kersverse voorzitter stelt voor om de bestuursoverdracht te beklinken met een borrel
namens de vereniging en sluit de vergadering om 21.45 uur.

