Notulen ALV Zilveren Schaats 28 maart 2019
Plaats: FH 34, bij Petronne
Afwezig met kennisgeving: 48, 82, 122
Aanwezig: FH 20, 26, 28, 34, 40, 44, 48, 70, 80, 100, 110, 114, GA 28, 54
Opening
In memoriam: Ria van Amelrooij (FH 112) is helaas afgelopen december overleden. De afgelopen
jaren stelde ze haar huis ter beschikking voor de ledenvergaderingen. Ria heeft in het verleden in
de kascommissie gezeten.
Vaststellen notulen ALV 28 maart 2018
Aangegeven wordt dat er van de ganzen nog redelijk wat last wordt ondervonden. Helaas is hier
niet veel aan te doen, het is broedtijd dus ze zijn inderdaad wat onrustig. De ganzenpopulatie is
niet buitensporig groot. De eieren worden nog steeds geraapt (en opgegeten) om de populatie niet
te laten groeien.
Drie wilgen aan de waterkant zijn gesnoeid om risico’s voor kanoërs weg te nemen.
Verslag wordt akkoord bevonden.
Bespreking Jaarverslag 2018
Waterliniepad: vanuit de vergadering wordt er op gewezen dat er een oude tankwal ligt ten oosten
van de Waterlinieweg, waarschijnlijk de oudste, wat als verbinding kan worden opgenomen tussen
Bloeyendael en het Rietveld Schröderhuis. Een alternatief voor een pad over de Zilveren Schaats.
Groot onderhoud: er is veel gesnoeid afgelopen jaar, grote dank gaat uit naar het
onderhoudsteam. Het ruimtelijke wordt als mooi ervaren en de verwachting is dat door het extra
licht de eiken grotere kruinen gaan krijgen. Met de gemeente en het waterschap is het bestuur in
overleg om de Ridderschapsvaart weer stromend te krijgen.
Lijst en strategie: er is een “oude” inventarisatielijst die aan Wim de Wolf van de gemeente is
gegeven. Wim de Wolf werkt aan een plan om struiken en bomen bij te planten op plekken waar
de zieke iepen zijn gerooid.
Gevraagd wordt of Han van Dijk ook benaderd is? Ja, Han heeft het bestuur geadviseerd, maar
gaat niet over concrete aanplant, dat is de gemeente. Het overleg loopt in goede harmonie.
Het Wilhelminapark heeft een ‘ideaalplan’ gemaakt voor de lange termijn, dat is ook een optie voor
ons. Kost wel veel werk en energie, eerst proberen we - samen met de gemeente - alle flora en
fauna te inventariseren. Alle vogels, planten, waterkwaliteit, paddestoelen, bijen etc zouden in deze
inventarisatielijst moeten worden opgenomen.
Fijnstof, Meidoorns en eiken: hoe staat het met de meidoorns en hoe is het met de fijnstofsituatie?
De fijnstofsituatie is een argument om het geheel zo groen mogelijk te maken en houden.
Onze omgeving kent de hoogte concentratie fijnstof van Nederland. We werken zoveel mogelijk
samen met alle omliggende groengebieden om zoveel mogelijk groen te realiseren.
Daadwerkelijke verandering van de situatie ligt echter niet in onze handen. De Meidoorns zijn
allemaal ziek maar ze zijn “taaie rakkers”. We doen hier weinig aan, omdat ze, gezien hun
standplaatsen, geen risico’s voor kanoërs en wandelaars opleveren.
Opgemerkt wordt dat de eiken waarschijnlijk nog zo’n 30 jaar meekunnen. Hier moet rekening mee
gehouden worden, zodat we bijvoorbeeld over 10 jaar actie gaan ondernemen.
Activiteiten: de activiteiten waren een groot succes met grote opkomst. Rekening houdend met
bloei- en broedseizoenen wordt er gekeken naar een terugkerende jaarlijkse activiteitenplanning.
Zo verzorgt IVN leuke rondleidingen.
Schapenbeheer plaatst kanttekeningen bij de publieke activiteiten. Zo is het gras voor de stal
vertrapt tijdens een van de activiteiten. Het bestuur blijft in overleg met schapenbeheer om een
goede balans te houden tussen schapen, ecologie en activiteiten.
Schapen/lammetjes: de verwachting is dat er niet veel lammetjes komen. Wellicht was de ram te
jong om zijn werk goed te doen. Er zijn schapen met hoefrot. De behandeling kost heel veel tijd.

Hoefrot is niet te vermijden, alleen te behandelen door zeer regelmatig voetbad behandeling. Het
hierdoor ontstane afvalwater is chemisch, dit wordt nu gebruikt om de betonnen vloer te
ontsmetten. Er zijn op dit moment voldoende herders. Jelle is nieuw. Dinsdag 2 april is de
schapenvergadering waar ook het bestuur aanwezig zal zijn.
Verslag wordt akkoord bevonden.
Financieel verslag 2018
- Er is meer contributie opgehaald dan eerdere jaren onder andere door de herinneringsactie.
- Er is een incidentele storting geweest ter dekking van de kosten GMJD / Green Week.
- Zoals altijd zijn de opgenomen uitgaven onder voorbehoud, omdat de gemeente pas in de loop
van het jaar over de brug komt met subsidies. We houden de uitgaven zo laag mogelijk.
- De gemeente weet dat wij vele duizenden vrijwilligersuren steken in het beheer van het terrein.
Verslag kascommissie en decharge penningmeester
Het financieel verslag is akkoord bevonden door de kascommissie en de penningmeester krijgt
decharge. De kascommissie blijft aan voor volgend jaar.
Contributievoorstel en begroting 2019
De contributie zal ongewijzigd blijven voor 2019. Ook dit is akkoord bevonden.
Rondvraag en sluiting
- Bewoners krijgen weleens vragen waarom het gebied afgesloten is voor publiek. In de
beheerovereenkomst met de gemeente staat dat het gebied afgesloten is om de ecologische
waarde te borgen. Directe risico’s van publieke openstelling lopen vooral de schapen met name
loslopende honden en ziektes die bezoekers via kleding meenemen. Alleen de schaapsherder
van dienst en het onderhoudsteam hebben toegang. Bewoners en leden van de vereniging zijn
alleen welkom op doedagen en bij de activiteiten. Ook voor hen is het gebied verboden terrein.
De tekst op de website zal nog eens goed bekeken worden of dit verhaal goed is uitgelegd.
- De woekerende exoten zijn afgelopen jaar gesnoeid. Dit jaar ook de wortels (volgens plan).
- Tegenover de flat wordt geregeld het terrein betreden om te picknicken of om het terrein te
gebruiken als toilet. We kunnen weer een bord plaatsen. Er wordt geopperd om palen in het
water te plaatsen, zodat men niet meer kan aanmeren. Het bestuur pakt dit op.
- Geweldige website. Complimenten!
- Het informatiebord aan de Rembrandkade is beschadigd. De verf is er deels af. Het bestuur zal
de leverancier, Bureau Kloeg uit Bunnik, hierover benaderen.
- De petitie van St. Barbara kan worden getekend. Er zijn zowel veel tegens als voors. De
vereniging is niet direct belanghebbend. Voorzitter heeft wel bijeenkomsten van de
klankbordgroep bijgewoond en de plannen bekeken. De uitstoot van elektrisch cremeren in een
kleine faciliteit is minder dan de uitstoot van één houtkachel. Wellicht dat extra
verkeersbewegingen meer overlast geven.
- Het gevonden watermatras is waarschijnlijk van Jaap en Eva. Het bestuur geeft hen door zich te
melden bij mevrouw Zoutewelle op nummer 54 in de flat.
- Mart geeft aan vrijwillige boswachter te zijn geworden bij Haarzuilens. Geweldig!
- Paul en Mart krijgen van het bestuur een cadeau voor alle tijd en inspanningen. Er moet
langzaam nagedacht over opvolging. Voor wat betreft de schapen zal hier bij de aankomende
herdersvergadering aandacht aan worden besteed.
- Voor wat betreft het onderhoud van het hek bij de ingang hebben we contact met de gemeente.
Mogelijk kan aanleg van een duiker leiden tot versterking van de oever en kunnen we het hek
weer recht laten zetten.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

