Jaarverslag 2019

1

Algemene Ledenvergadering Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe.
Locatie:
Datum:
Tijd:
Agenda:
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 25 mei 2019 in het
Dienstgebouw van NPDHV, om 13.00 uur
Bericht van verhindering van: Tiny Brandsma, Hanneke Spaans, René Jagt, Frank Driessen, Peter Eleveld,
Mieke de Wit, Lidwien van Koningsbrugge, Nico Vlasveld, Frieda Eilers, Heleen Pool, Niko Visser, Monique
van de Waarsenburg, Koen van Uitert, José van der Wees, Hans de Bruin, Gerda Overwijk, Wim Belgraver,
Lammy Belgraver, Nina de Vries, Willem van Wassenberg, Hans Spuij, Hans de Bruin, Evelien Vaane, Maria
Koster, Frans Klappe, Kiek Klappe, Marjan Wensink, Nico Heineman, Ed Quax, Foppe Dupuis,

Aanwezig zijn 25 leden.
Aanwezig namens het Park: Fenny Rietman en Harald de Boer.
Welkom.
Voorzitter Cees Krijger heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder Fenny Rietman en
Harald de Boer namens het Park. Hij dankt het Park voor de bereidheid het Dienstgebouw te
benutten.
1. Jaarverslag 2018.
Het jaarverslag als totaal behoeft geen akkoord van de vergadering, wel de in het verslag
opgenomen notulen, de jaarrekening 2018 en begroting 2019.
2. Notulen.
Dat in één jaar drie Algemene Ledenvergaderingen voorkomen is uitzonderlijk. De reguliere
ledenvergadering op 26 mei 2018 in het Dienstgebouw, de ledenvergadering op 8 juni 2018
in De Zeegse Duinen (Drente) tijdens het jaarlijkse HV-uitje, geheel gewijd aan de omvorming
tot vrijwilligersorganisatie en aanpassing van de statuten en tenslotte de extra
ledenvergadering op 20 november 2018 in De Kemperberg waarin een kleine
statutenwijziging een stemming noodzakelijk maakte.
De drie ledenvergaderingen verliepen in harmonie en ieder kon zich vinden in de omvorming
van ‘Vrienden’ naar ‘Vrijwilligers’.
Over deze drie ALV’s kwamen geen vragen en de notulen van de respectievelijke
vergaderingen werden door de vergadering goedgekeurd.
3. Jaarrekening 2018.
De jaarrekening 2018 geeft een tekort aan van afgerond 19.000 euro.
In de door uw vergadering vastgestelde begroting voor 2019, hadden we al een voorziening
opgenomen van 12.000 euro. Dit i.v.m. een eenmalige dikke uitgave van ons laatste blad
(papieren versie).
Daarnaast heeft ons beleggingsresultaat een negatief beeld van 6000 euro. Daarmee is het
tekort van 19.000 euro verklaard.
In 2017 hebben wij een vrij te besteden legaat ontvangen van 10.000 euro. Het bestuur heeft
besloten dat in te zetten ter dekking van het ontstane tekort.
Dit betekent dat wij over 2018 een definitief te kort hebben van 9000 euro, wat ten laste
wordt gebracht van ons eigen vermogen.
Agnes Vosse vraagt naar de liquiditeit en solvabiliteit van de Vereniging. Er wordt verwezen
naar de beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant. Deze is opgenomen in het
jaarverslag.
De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening en dechargeert het bestuur, met dank aan
penningmeester Rolf Oosterbaan.
Begroting 2019.
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Uiteraard zijn de inkomsten uit contributies veel lager dan in de ‘vrienden’-situatie. Echter
daar staat een bijdrage van het Park tegenover van € 16.275,00
Het digitale Magazine is begroot op € 4000,- wat iets aan de hoge kant is. De kosten van de
werkgroepen zijn opgetrokken tot € 10.000,00 Doordat er in feite een andere vereniging is
ontstaan zijn de werkgroepen iets ruimer begroot, ook omdat er uitbreiding van
werkzaamheden plaats vindt. De nieuwe werkgroep ‘kruidentuin’ is zo’n voorbeeld.
Er kwamen enkele vragen en opmerkingen van Mineke den Hollander, Jan de Beer en Geert
van Wijk, m.n. over kosten van facebook en de verenigingssite die ruim begroot worden.
E.e.a. is te verklaren doordat website en facebook worden uitbesteed aan derden.
Rolf Oosterbaan brengt naar voren dat een begroting 2019 pas goedgekeurd wordt wanneer
al bijna de helft van 2019 voorbij is. Dat wordt in 2020 anders: wellicht de mogelijkheid om in
dat jaar ook een begroting voor 2021 te presenteren.
De vergadering gaat akkoord en dechargeert het bestuur i.c. de penningmeester. Rolf
Oosterbaan dankt de vergadering voor het vertrouwen.
4. (Her)verkiezing bestuursleden.
De voorzitter informeert de vergadering dat de vereniging een nieuwe entiteit is. Er is
immers sprake van een nieuwe vereniging.
Het bestuur dient om die reden benoemd te worden. De vergadering gaat akkoord met de
benoeming van de aanwezige leden
van het bestuur voor een volgende periode. Geert van Wijk wijst erop dat voorkomen moet
worden dat als gevolg van een rooster
van aftreden de opgebouwde kennis en ervaring verloren gaat op het moment dat
bestuursleden tegelijk aftreden.
De voorzitter merkt op dat dit een belangrijk aandachtspunt is en dat in het rooster van
aftreden hiermee rekening mee zal worden
gehouden.
5. Harald de Boer, directeur fondsenwerving NPDHV.
In het kort:
* er zijn 40.000 ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen in Nederland
* er zijn 18.000 actieve fondsenwervers
* er gaat 5 miljard in ANBI’s om
* er zijn 42 natuurfondsen (HV op plek 12)
* in het Park is ruimte voor 1,6 fte fondsenwerving
* Postcodeloterij en Bank-Giroloterij een aparte status
* Geefgedrag Nederland:
1. Gezondheid & welzijn
2. Noodhulp
7. Natuur en Milieu (w.o. HV)
* Belang van fondsvorming voor het Park:
Omzet 7,5 miljoen
150 personen op loonlijst (75 volle banen)
90% zit in exploitatie
Giften en legaten gaan naar natuur en faciliteiten
* Stichting NPDHV
* Stichting Hoge Veluwefonds
* Meerjarenplan 2014-2025: 55 miljoen
* 750 ‘nieuwe’ bronzen Vrienden, komend van de Vereniging
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6. Pauze
7. Lezing door Frans Kapteijns:
‘Invasieve exoten’ – planten en dieren die onze westerse samenleving komen verstoren of
verrijken. Hoe ermee te dealen?
Een boeiende lezing tot ‘voorbeeld ende vermaeck’.
8. Sluiting van de vergadering. Het is inmiddels 16.00 uur
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Verslagen van het bestuur en de werkgroepen.
Agenda:’Loyaliteit, inzet en elkaar helpen. Dat kenmerkt onze
vereniging.’
In 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:
Leo van Klaveren, secretaris; Leida van den Brink-Honders, vice-voorztter; Rolf Oosterbaan,
penningmeester; Cees Krijger, voorzitter.
Na de transitie van de “Vrienden” naar een Vereniging van Vrijwilligers zijn er een aantal veranderingen
doorgevoerd zoals een nieuwe huisstijl, een eigen site en een digitale nieuwsbrief. Inmiddels zijn we
eraan gewend. Doordat wij de leden digitaal per e-mail en een nieuwsbrief kunnen bereiken is het sneller
communiceren. Toch blijft het persoonlijk contact daarbij onontbeerlijk.
In ons vorig jaarverslag hebben wij vermeld dat het vrijwilligerswerk springlevend is en dat zien we dan ook in het toenemend aantal
vrijwilligers. De Vereniging gaat in de richting van vierhonderd leden. Dat heeft onder andere te maken met een dubbele bezetting van het
Bezoekerscentrum en het Museonder. Ook de Kruidentuin heeft gezorgd voor een aanwas van leden.
Het bestuur wordt geconfronteerd met een toenemende bureaucratie als gevolg van wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Van
oudsher zijn wij geen vereniging die zich daar niet prettig bij voelt. Sinds de oprichtingsdatum is er nooit een vrijwilligersovereenkomst
geweest. Die hadden wij niet nodig was de algemene teneur. Ook een overeenkomst tussen het Park en de Vereniging ontbrak. Er zijn wel
een aantal niet geslaagde pogingen gedaan om dit te ontwikkelen, maar zonder resultaat.
Een nieuwe vereniging was voor het bestuur aanleiding om hierover met het Park in gesprek te gaan in de tweede helft van 2019. Dit
overleg was succesvol en beide partijen konden zich vinden in een concept. Na een juridische externe toetsing zal het concept in het eerste
kwartaal van 2020 gereed zijn voor een definitieve versie. Het zal duidelijk zijn dat het praktisch ondoenlijk is om bijna vierhonderd
individuele overeenkomsten aan te gaan. Daarom is gekozen voor een huishoudelijk reglement met dezelfde inhoud. Dat scheelt ook weer
het nodige papierwerk bij de aanstelling van nieuwe leden.
In de loop van 2020 zal de overeenkomst worden besproken met de coördinatoren en de leden.
Door het beëindigen van de Groencursus ontstond de vraag naar een nieuwe vorm van kennis maken met het Park. Hierover is het bestuur
in gesprek geweest met de directie van het Park. Het doel is om daarin samen te werken. In het jaar 2020 zal er een analyse gemaakt
worden wat er nog meer nodig is om de opleidingen te stroomlijnen en aan te laten sluiten bij de behoeftes van de diverse betrokken
partijen. Een nieuwe ledendag zal daar onderdeel van uitmaken.
Het Park en de Vereniging zijn voortdurend in ontwikkeling. Vrijwilligers kennen een eigen motivatie die ook nog per persoon verschilt. Het
is logisch wanneer je gewend bent om jarenlang volgens een bepaald programma te werken, het niet eenvoudig is opeens het roer te
moeten wenden omdat er andere competenties gevraagd worden of afscheid wordt genomen van bepaalde werkmethodes.
Onze vereniging kent een relatief hoge gemiddelde leeftijd bij de vrijwilligers. Het aanpassen en veranderen kost soms moeite. Toch zie je
dat door de hoge loyaliteit, de inzet en het elkaar helpen bij complexe zaken wij er altijd weer in slagen om een oplossing te vinden. Die
waarde moeten we koesteren, want dat is het unieke dat onze vereniging kenmerkt.
Cees Krijger, voorzitter

‘Hink-stap-sprong, allemaal verschillende klusjes, dat was 2019.’
De "hink" was het afmaken van de restauratie van de constructie van de observatie bij de Schuilkelder. Drie
nieuwe banken, op een prettige plek,
completeerde de klus.
De "stap" naar heel iets anders werd het
project "tweepersoons hoogzit". Vragen en
opgetrokken wenkbrauwen. Voor wie dan
wel? Nou, voor iedereen. Een hele leuke klus
en ze werden meteen door een
parkmedewerker op verschillende plekken in
het Park gezet. Door de goede afmetingen kan vrijwel iedereen, ook niet te
kleine kinderen, er gebruik van maken.
De "sprong" was naar de pindakaaspotkastjes. Een vereenvoudigd model,
door Leida aangedragen, bestaande uit drie plankjes en een steunklosje met
landingsstokje. Simpel. Door de kinderen makkelijk te maken. Weer mooi op
tijd opgeleverd voor de Kinderactiviteit.
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Daarna kwamen diverse klusjes zoals een deur maken en palen plaatsen bij de Schuilkelder (ANWB hut) t.b.v. een project met de Young
Rangers. Ook werd er gestart met het maken van de bekisting en bewapening voor de betonnen drempels bij de Kruidentuin. En natuurlijk
diverse hand- en spandiensten.
Al met al weer een productief jaar.
Ed Quax - coördinator Bouwploeg

‘Safety first bij het gebruik van de bosmaaier’.
In de laatste nieuwsbrief van 2019 kijken we terug op een productief jaar en doen we een vooruitblik naar 2020. Zowel de
dennenscheerders als de tuingroep zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Wel-is-waar was 2019 niet zo lang droog als 2018, maar
kende het jaar wel extreme periode met voor Nederland uitzonderlijk hoge temperaturen.
Introductie van de bosmaaier.
Om de productiviteit van de dennenscheerders te verhogen heeft het Park besloten de groepen dennenscheerders te gaan faciliteren met
een bosmaaier. Daarvoor gaat een aantal dennenscheerders een cursus volgen hoe men met een bosmaaier moet werken. Deze cursus zal
in januari 2020 gegeven worden. Daarna zullen de groepen die zich hiervoor hebben aangemeld worden voorzien van een bosmaaier. Om
praktische redenen is gekozen voor een benzine aangedreven bosmaaier.
Na een opleiding van één dag is er in sommige groepen een start gemaakt met het gebruik van de bosmaaier. Het apparaat maakt veel
lawaai – iets wat simpelweg niet te ontkennen valt. De gebruiker is goed beschermd tegen het lawaai en rondvliegend materiaal. Dat geldt
niet voor de omstanders. De collega dennenscheerders zullen op gepaste afstand moeten werken en in de praktijk zal moeten blijken of de
gekozen werkwijze kan werken. In eerste instantie zal gewerkt worden met de bosmaaier op het moment dat een groep opkomst heeft. In
de praktijk moet ook geleerd worden wat voor de omstanders een acceptabele werkafstand is. De zaterdaggroep heeft inmiddels enige
ervaring en de bosmaaier-gebruikers zoeken een
werkplek op waardoor de geluidhinder voor hun
collega’s tot een minimum wordt beperkt.
In overleg met het Park zullen zeker alternatieve
werkmomenten en/of werkplekken worden
besproken. Mocht er bijvoorbeeld voor een
ander werkmoment in de week worden gekozen,
dan zullen meerdere dennenscheerders met de
bosmaaier-dennenscheerders daarin mee
moeten doen. Dat heeft alles te maken met
veiligheid van de gebruiker van de bosmaaier.
Vervanging schaftketen.
In de afgelopen periode is begonnen met de
vervanging van oude en in slechte staat
verkerende schaftketen. De staat van
bijvoorbeeld de wielophanging en de
disselbomen was slecht en het werd een te groot
risico de wagens door het vaak ruwe veld te
verplaatsen. De wagen van de zaterdaggroep is
als eerste vervangen en twee leden van de groep
(Bert en Wilma) hebben op uitstekende wijze de
voorzieningen aangebracht voor het opbergen van de gereedschappen. Respectievelijk oude en nieuwe wagen zaterdaggroep.
Dat de vervanging van schaftketen géén overbodige luxe was, bleek bij het verslepen van de wagen van de donderdaggroep. Tijdens het
transport brak de rem af en stond de boel stil.
De wagen van de woensdaggroep wordt eveneens vervangen.
Door de aanschaf van “nieuwe” schaftketen is groot onderhoud nu even niet nodig. In de toekomst zal er wel een plan voor regelmatig
onderhoud worden opgesteld. Schilderen en beletteren van de wagens blijft vooralsnog wel op het programma staan.
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‘Hubertus weet nog steeds de weg naar de tuinen van
het Jachthuis’
De tuingroep begon dit voorjaar vol moed aan het onderhoud van de fraaie
tuinen bij het Jachthuis Sint Hubertus. Het Park heeft veel energie gestoken in
het verbeteren van de grond en het planten van nieuwe rozen. Een rooskleurige
toekomst lag in het verschiet. De nieuwe rozen blijken een succes en slaan goed
aan en lijken zelfs tot bloei te komen. Helaas kennen ons fotomodel hert en de zijnen nog steeds de weg naar de tuinen en duidelijk sporen
achterlatend doet het roodwild zich tegoed aan de rozen. Dit tot grote teleurstelling van de hardwerkende tuinlieden. Gelukkig zijn er wel
rozen tot bloei gekomen en dat geeft aan dat de verbetering van de grond en de vervanging van rozen wel succesvol waren.
Komend jaar zullen we ons moeten inspannen om de tuingroep Hubertus met nieuwe leden te versterken. Wie mensen kent met groene
vingers en die het leuk vinden om mee te werken in de tuinen bij het Jachthuis Sint Hubertus, schroom niet om hen te vragen zich aan te
melden als vrijwilliger.
Robert ten Hooven
Coördinator Dennenscheerders en Tuingroep Hubertus

‘De kruidentuin: een uitdaging, echt pionieren’.
Eind april, kwam de vraag vanuit het Park, om een nieuw project op te starten. Een kruiden-, moesheemtuin achter de Pampel. De opbrengst gaat naar het Parkrestaurant, die daar mooie gerechten
mee gaat maken. Dus eerst een bespreking hoe en wat. Het zou "het Centrum Project" worden. Zo is
het niet helemaal gegaan, "de Kruidentuin' werd geboren. Soms wat verwarrend. Op papier kan je dat
dan wel mooi bedenken, maar het "groeit en bloeit" zoals het gaat. Hoe het in de toekomst wordt? Dat
openbaart zich dan wel weer. Mooi en leuk plan! Dus aan de slag! Eerst natuurlijk mensen werven.
Advertentie op de Hoge Veluwesite en de Vrijwilligerssite geplaatst.
In juni kon ik met 11 mensen aan de slag. Beetje laat in het seizoen, nog geen budget begroot (dus
geen geld), geen water, geen onderkomen voor de vrijwilligers enzovoort. Een uitdaging! Echt
pionieren! Hoe gaan we dit aanpakken? Gewoon maar beginnen, niet te lang nadenken en over
praten, maar doen! Vakken uitgezet, vormen gemaakt, van de Vereniging en anderen kruiden
gekregen voor de start. Het werd ook nog een heel warme zomer, zonder water gaat dat dan natuurlijk niet. Maar met slangen en allerlei
bedenksels ook weer opgelost. Nieuwe vrijwilligers meldden zich ook aan. Met 20 mensen werd er naar hartenlust geschoffeld, gewied,
bewaterd en wat er allemaal moet gebeuren in een kruidentuin. De oogst was dan ook groot! Het restaurant werd bedolven onder de
kruiden! Zij schrokken daar een beetje van en moesten ook nog uitzoeken hoe ze dat konden gebruiken. Maar het komt goed. Dat is het
leuke van pionieren, blijven zoeken hoe iets lukt of niet in plaats van het plan los te laten en iets anders te verzinnen wat wel lukt.
Hetzelfde geldt voor het gewas. Als iets niet wil groeien op die plek, moet je niet blijven volhouden, maar een andere plek zoeken. Je moet
niet alles willen plannen, soms gewoon laten gebeuren. Dus flexibel zijn!
Ondertussen werd er ook een schaftkeet en picknickbank door het Park neergezet zodat we daar lekker bij elkaar konden pauzeren en
kletsen. Er wordt wat afgekletst op de Tuin. Wat ook de bedoeling is, is het samenzijn en een hechte groep daardoor te krijgen. We doen
het wel vrijwillig. Heel belangrijk is dat je het dan ook naar je zin hebt! Een tuin heeft ook altijd winterrust nodig, dus een winterstop! Maar
die ging niet helemaal door, de beukenhaag was gekocht en besteld. Die moest er in. Gelukkig waren er nog wat vrijwilligers die dat op zich
konden nemen. Nu enthousiast het nieuwe jaar in. Er kunnen nog wel wat vrijwilligers bij. De begroting is rond. We kunnen zaad en
plantjes kopen. Er zijn al hoogstam fruitbomen gekocht, die gaan we planten. We gaan de moestuin opzetten met vergeten groenten en
verboden vruchten. Er wordt een waterleiding aangelegd. Misschien wordt de kas al geplaatst. Dus er gaat heel wat gebeuren dit jaar!
Plannen genoeg. Kijken of we dat kunnen realiseren. Als je nieuwsgierig bent en eens wilt komen kijken, je bent van harte welkom! Mail me
eerst even anders kan je er niet in. Er zit een slot op de poort, zodat het wild niet op bezoek kan komen, want die zijn niet welkom.
Lineke Stakelbeek
Coördinator Kruidentuin
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‘Een veelvoud van activiteiten’.
Op dit moment bestaat de werkgroep uit 58 natuurgidsen. Aan het begin van de zomer zijn er 15 nieuwe
collega’s bijgekomen. Zij hebben na anderhalf jaar hard studeren, toetsen maken en heel veel veldwerk,
onder begeleiding van een coach, hun certificaat gehaald. Verschillende collega’s waren dit jaar vanwege
gezondheidsproblemen niet of minder inzetbaar. Aan het begin van het jaar is onze collega Truus Vissers
overleden. Dit heeft een enorme impact gehad op de natuurgidsen. Truus is kort voor haar overlijden met
pensioen gegaan na jaren als huisarts te hebben gewerkt. Heel jammer dat Truus nauwelijks van deze
nieuwe periode in haar leven heeft kunnen genieten.
Excursies
Het aantal deelnemers aan excursies was in 2019 bijna 12000. Het gemiddeld aantal deelnemers aan een excursie is 10. Het aantal
deelnemers bij aangevraagde excursies ligt hoger dan het aantal deelnemers aan excursie die vanuit het vaste rooster uitgevoerd worden.
Het aantal aanvragen van bedrijven was dit jaar veel hoger dan afgelopen jaren. De aanvragen vanuit het onderwijs bleven wat achter. De
meeste aanvragen voor excursies waren in het Nederlands. Wandelexcursies zijn het meest populair. Regelmatig komen er bussen naar het
Park waarbij een gids opstapt en onderweg vertelt over natuur en cultuur.
Hieronder een aantal activiteiten die door natuurgidsen uitgevoerd worden naast de reguliere wandel- en fietsexcursies.
WandelFit
Dit zijn wandelingen volgens een speciaal concept, waarbij wandelcoaches groepen sportieve wandelaars mee de natuur in nemen om hun
conditie te verbeteren en tegelijkertijd te genieten van de natuur.
Voor deze activiteit is grote belangstelling. WandelFit start op dinsdag met twee groepen en op donderdag met één groep. In 2019 hebben
bijna 2300 deelnemers meegelopen met WandelFit.
Kinderactiviteiten
Binnen de Natuurgidsen wordt er veel aandacht gegeven aan kinderactiviteiten tijdens de schoolvakanties. Een team zorgt dat er tijdens
ieder schoolvakantie leuke en leerzame activiteiten zijn voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dit is vaak een spannende puzzel- of
speurtocht. Tijdens de voorjaars- en de meivakantie was het aantal deelnemers aan de kinderactiviteiten heel matig vanwege het slechte
weer. In de herfstvakantie werden er pindakaaspothouders in elkaar geschroefd en tijdens de kerstvakantie konden de kinderen
braakballen pluizen.
Van Luchtkasteel tot Dassenburcht
Dit is een bijzondere activiteit voor jongeren die alleen plaatsvindt van maart tot mei met enkele basisscholen uit de omgeving. Deze
scholen komen met alle groepen om het andere jaar naar het Park voor een speciale buitenles. Tijdens deze buitenles leren de kinderen
over de natuur, kunst en landschapsbeheer. Een apart team geeft eerst een voorbereidende les op school en regelt dat alles volgens plan
verloopt. In 2019 namen ruim 1000 leerlingen deel aan de activiteit Van Luchtkasteel tot Dassenburcht. Voor groep 8 is er een speciale
slotdag.
Nieuwe activiteit
In 2019 is er een nieuwe excursie ontwikkeld “Market Garden op weg naar de bevrijding”. Tijdens deze excursie bezoeken deelnemers per
fiets diverse plaatsen in het Park die na Market Garden tot aan de bevrijding een belangrijke rol hebben gespeeld als ziekenhuis,
kraamkliniek of woonruimte voor medisch personeel. Deze excursie zal tot september 2020 doorlopen. Bij deze excursie hoort een
fotopresentatie die in de filmzaal van het Museonder is te zien.
Assistentie bij evenementen op het Park
De Natuurgidsen hielpen regelmatig mee bij diverse evenementen die in het Park plaatsvonden. Dit waren o.a. de Hoge Veluwe
Wandeldag, de Jacht- en Wildbeheertentoonstelling,” Hei is er voor jou” en” Zaag je eigen kerstboom”. De Natuurgidsen werden bij deze
evenementen ingezet om de bezoekers op een leuke manier kennis te laten maken met de natuur.

Dirry Sint Nicolaas,
Coördinator Natuurgidsen.
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‘Vraagbaak voor de vele bezoekers’.
Het aantal vrijwilligers van de werkgroep Publiekmedewerkers is vorig jaar toegenomen van een dertigtal
medewerkers naar ruim 40. Mutaties in onze werkgroep maken het mede noodzakelijk om regelmatig op
zoek te gaan naar nieuwe vrijwilligers. Daarom was het een hele uitdaging, voor onze werkgroep, om voor
de opening klaar te zijn. (o.a. het werven en opleiden van nieuwe medewerkers).
Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers gaat moeizaam. Vrijwilligers hebben tegenwoordig iets te kiezen.
Instellingen en organisaties, op zoek naar vrijwilligers, vissen n.l. in dezelfde vijver.
Daarnaast moet nog blijken of de functie van Publiekmedewerker past bij de nieuwe vrijwilliger.
Beide balies, van zowel het Bezoekerscentrum (Museonder), alsmede van het Park Paviljoen zijn de
werkplekken van een veertigtal vrijwilligers. Zij draaien, als Publiekmedewerker, zo’n 3 a 4x per maand hun diensten (een dienst is een
dagdeel van 4 uur), bijgestaan door een vaste kracht van het Park. Het park is 365 dagen per jaar geopend en de informatiebalies zijn
dagelijks geopend van 09.30 tot 17.30 uur.
De veelheid aan activiteiten en mogelijkheden voor de bezoekers aan het Park, maakt dat de vrijwilligers veel moeten weten en zich
regelmatig moeten “bijscholen”. Het verstrekken van informatie en een vraagbaak zijn voor de vele bezoekers is een inspirerende
bezigheid. Zo kun je vragen verwachten over o.a. de wandel- en fietsroutes, de wild- en vogelobservatieplaatsen, de verschillende
landschappen, kunst in de natuur, het Jachthuis Sint Hubertus en het Kröller-Müller Museum met bijbehorende beeldentuin. Dit kunnen de
meest uiteenlopende vragen zijn, waarop een helder antwoord verwacht wordt.
Dat is waar de vrijwilliger actief voor is, de bezoekers met een goed gevoel het Park in te sturen. Als je dan aan het eind van de dag
dezelfde bezoekers weer spreekt en ze zeggen dat ze een topdag hebben gehad, is dat waar je het als vrijwilliger voor doet.
Ben u op zoek naar een leuke vrijwilligersfunctie in een prachtige omgeving, meld u dan aan. Bekijk de website van de Vereniging
Vrijwilligers van de Hoge Veluwe: www.vrijwilligershogeveluwe.nl
Henk den Besten,
coördinator Publiekmedewerkers
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Een spannend jaar!
Na de extreem droge en warme zomer van 2018 was 2019 voor alle waarnemers een spannend jaar.
Wat voor invloed had het weer op de fauna van de Hoge Veluwe?
Met name bij de dagvlinders hadden de heidesoorten in 2018 een flinke dreun gekregen, dus de grote vraag
was, hoeveel van deze soorten zullen we in 2019 nog zien. En als we ze al zien, in welke aantallen? Helaas
werd 2019 inderdaad een rampjaar voor de heidesoorten. De belangrijkste waardplant van de heivlinder en
kommavlinder (schapengras) had ernstig te lijden onder de droogte, waardoor er weinig voedsel voor de
rupsen was te vinden. De aantallen vlinders van deze twee soorten waren dan ook aanzienlijk lager dan in
de jaren vóór 2018, waarbij de kommavlinder een enorme terugslag had. Hiervan werden er slechts 13 geteld op de routes (2018: 28;
2017: 88).
Nieuwe soorten werden er dit jaar ook gezien, warmteminnaars zoals de koninginnenpage (Papillio machaon), kleine parelmoervlinder
(Issoria lathonia) en scheefbloemwitje (Pieris mannii) werden ook op de Hoge Veluwe gespot. Een overtrekkende grote vos (Nymphalis
polychloros) rustte net lang genoeg uit op het pad om door twee vlinderaars goed gezien te worden. Een leuke waarneming!
Ook in 2019 zijn er weer libellen-inventarisaties uitgevoerd in de gebieden Landschappentuin (22 soorten), Veentjeswei (18 soorten) en
Deelense Was (20 soorten). De tellingen bij de IJzeren Man zijn dit jaar niet uitgevoerd, aangezien het ven al bij aanvang van het telseizoen
bijna volledig droog stond.
Buiten de reguliere tellingen zijn er in 2019 totaal 64 ‘losse’ waarnemingen ingevoerd in de database.
Vermeldenswaard hierbij zijn: 1x weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) bij de Gietense Flessen; 1x zuidelijke heidelibel (Sympetrum
meridionale) op het Oud Reemsterveld-oost en 3x zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii), ten noorden van Houtkampweg-wet;
Oud Reemsterveld-oost en het Middenzand.
De overige insecten is een breed spectrum van diverse soorten. Dit jaar speciale aandacht voor bijen, wespen, mieren, kevers, vliegen,
muggen, wantsen en cicades. De sprinkhanen zijn dit jaar ook in dit hoofdstuk opgenomen. Met behulp van verschillende
‘vangsthulpmiddelen’ wordt er in wisselende gebieden en in wisselende perioden gecontroleerd op voorkomen van verschillende families
van deze overige insecten. Zo wordt meer inzicht in de biodiversiteit van het Park verkregen en kan het beheer, indien wenselijk, hierop
worden aangepast.

De onderzoeken naar het voorkomen van spinnensoorten in het Park hebben een zoekend karakter. Dat wil zeggen dat we geen vaste
routes of plekken hebben. Spinnen zijn niet de meest opvallende dieren van het Park en vaak moeilijk op naam te brengen. Ze spelen wel
een belangrijke rol in het hele ecosysteem. Van de ca. 620 soorten die in Nederland voorkomen zijn er in het Park nu 150 gevonden en
gedetermineerd.
In 2018: 122; in 2017: 87 en in 2016 bij het begin van de telling 13 soorten.
Dit jaar is in het kader van het Beheer Open Ruimte (BOR) het oostelijk deel van het Park geïnventariseerd op reptielen. Dit leverde één
verblijfplaats op in het zuiden van het Deelense Veld, waar op dat moment een mannetje en vrouwtje adder lagen te zonnen. Deze strook
is op ons verzoek overgeslagen bij het chopperen. In oktober is op deze plaats weer een vrouwtjes adder aangetroffen, kennelijk op die
plaats teruggekomen om de winter door te brengen. Ook in 2019 is de reptielenroute op het Otterlose Zand gemonitord. In 2018 werd een
dramatische afname gedurende het telseizoen op de reptielenroute geconstateerd, mogelijk gevolg van de lange zeer droge en extreem
warme periode in dat jaar. Dit jaar is duidelijk dat het zeer lage aantal getelde juvenielen in 2018 terug te zien is in het geringe aantal
waargenomen subadulten (de jongen van het vorig jaar) in 2019. Het lijkt er dus op dat de omstandigheid (droog en heel warm) in ieder
geval een sterke negatieve invloed heeft gehad op de reproductie. En naar we aannemen met name in de ei-fase. Helaas is er in 2019 geen
gelegenheid geweest om amfibieën te inventariseren.
In januari 2019 zijn de bekende verblijfplaatsen van winterslapende vleermuizen weer geïnventariseerd. Er werden 105 exemplaren (2018:
137) geteld, verdeeld over zes soorten (2018: 7). Daarnaast zijn er dit jaar meerdere zomertellingen gehouden met een batlogger. Dit om
een idee te krijgen welke vleermuizen in het Park aanwezig zijn. Er werd gebruik gemaakt van een Batlogger M, die alle geluiden opneemt.
Deze geluiden zijn naderhand geanalyseerd. Tijdens een wandelroute werden 239 waarnemingen gedaan van zeven soorten, een fietsroute
leverde 30 waarnemingen op van vijf soorten en twee avonden ‘autovleren’ leverde in totaal 381 waarnemingen op met acht soorten.
In 2019 zijn twee nestbomen van boommarters gevonden, waarvan in slechts één boom de jongen geteld konden worden. Daarnaast zijn
er twee nieuwe verblijfsbomen gevonden en een aantal bekende verblijfsbomen onderzocht.
In 2019 zijn voor de vogelinventarisaties van de 46 BMP plots er acht onderzocht door leden van de faunawerkgroep en vier plots door Rob
Vogel van Sovon. Mede hierdoor konden dit jaar twaalf plots onderzocht worden, vier meer dan in 2017 en 2018. Dit jaar zijn de plots op
alle soorten onderzocht (BMP A).
In totaal zijn in 2019 2.995 territoria van 68 broedvogelsoorten vastgesteld in het Park. In 2018 waren dat 1.753 territoria van 66 soorten
en in 2015 3.014 territoria van 75 broedvogels (evenveel soorten als in 2014).
Hieronder bevinden zich 15 soorten van de Rode Lijst 2017.
Ook dit jaar zijn er weer op meerder avonden nachtzwaluwtellingen gehouden. Uiteindelijk zijn er op vijf avonden in totaal 27 routes
gelopen en 137 waarnemingen gedaan resulterend in 95 territoria. (2018: 117 territoria; 2017: 85).
Ook de jaarlijkse tellingen van de klapekster zijn deze winter weer gehouden, in totaal zijn er acht exemplaren waargenomen.
Voor het vijftiende jaar op rij zijn de geplande houtoogstpercelen door leden van de Faunawerkgroep geïnventariseerd op grondholen,
boomholtes, horsten en mierenkoepels. Dit gebeurt voorafgaand aan de houtoogst-/kapwerkzaamheden en het verwijderen van
krent/prunus.
De door het Park aangewezen houtoogstpercelen 2019 bevinden zich in het noordwesten van het Park.
Ook op Vliegveld Deelen is dit jaar weer onderzoek naar verschillende diersoorten gedaan.
De vier dagvlinderroutes zijn gedurende het telseizoen weer meerdere malen bezocht.
Daarnaast is er dit jaar voor het eerst naar spinnen gezocht en zijn er waarnemingen van overige insecten vastgelegd.
Nina de Vries
Coördinator Faunawerkgroep

De 80.000-ste waarneming.
Ledenbestand
De Florawerkgroep telt per 31-12-2019 20 leden en 1 aspirant lid. In 2020 zullen twee leden vanwege hun
leeftijd hun lidmaatschap moeten opzeggen. Nieuwe, gemotiveerde plantenzoekers met een basale
soortenkennis zijn welkom.
Onderzoek
Tijdens vier winterbijeenkomsten hebben we onze lopende projecten besproken in aanwezigheid van het
Park (L. Krul), de Bosgroep (J. Bouman), onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (G. Oostermeijer,
S. Luijten en studenten), Wageningen Universiteit (Ph. Vergeer) en de Stichting Levend Archief (J. Schaminée).
Vanaf april tot eind oktober werden alle dinsdagochtenden besteed aan veldwerk ten behoeve van het verspreidingsonderzoek en de
adviezen voor Houtoogst en Beheer Open Ruimte. Op twee dinsdagen (25/6 en 27/8) was het te heet voor buitenwerk. In het najaar
besteedden we 2 ochtenden aan mossen en 2 aan paddenstoelen. In totaal 948 uur (316 mens-ochtenden van 3 uur). Daarnaast hebben
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we op andere dagen in kleinere groepjes en individueel veel tijd in het veld besteed aan verspreidingsonderzoek, populatiemonitoring,
effectgericht monitoringsonderzoek en daar bovenop aan planning, voorbereiding en rapportage. Ook Paddenstoelen, Korstmossen, Blad
en levermossen en microsoorten van Bramen werden dit jaar weer geïnventariseerd. De Florawerkgroep volgde de populaties van enkele
belangrijke soorten.
In de loop van de zomer boekte onze databankbeheerder Douwe van Dam de 80.000-ste waarneming. Eind 2019 staat de teller van het
aantal ooit in het Park (exclusief vv Deelen) gevonden soorten vaatplanten op 861. De vondst van nieuwe soorten ging in 2019 ‘gewoon’
door met 16 soorten.
In het project Ontbossing Corridor Zinkgat zijn op 5 augustus de eerste vegetatieopnames gemaakt. De vegetatie verschilt sterk tussen
enerzijds de twee banen van Fliegerhorst Deelen en anderzijds het stuifzandgedeelte. Geen wonder na een ontwikkeling van bijna 80 jaar
op verschillende substraten.
Plaggen Orchideeënhoek. Eind augustus zijn de plagplek in de Orchideeënhoek daterend uit de winter 20011/2012, en de bijbehorende
naastliggende blanco, een wilgenstruweel, opgenomen. In september is de opslag van Grove den op de plagplek handmatig verwijderd
onder regie van de Bosgroep. Deze opslag belemmerde de natte heide-flora met o.a. Gevlekte orchis rondom de zwakgebufferde kwelplek.
Plaggen Veentjeswei. Op 2 juli zijn 4 transecten op de geplagde en daarna gemaaide natte graslanden van de Veentjeswei opgenomen. De
natte schrale graslandvegetatie ontwikkelt zich goed en herbergt een flinke populatie Rietorchissen.
Diep wintermaaien (ondiep chopperen) van heischraal grasland op het Braamsveld. In februari 2019 zijn op verzoek van de Florawerkgroep
als proef 2 banen van 100 m lengte gemaaid: 1 in oude Struikhei op de Rolbaan en 1 in oude Pijpenstrootje ernaast. Naast elke gemaaide
baan is een onbehandelde strook gespaard als blanco. Tussen beide ligt als vijfde behandeling een strook Pijpenstrootje die sinds 2014 ‘s
winters handmatig gemaaid is. Het doel is de aanwezige Heidezegge en Kleine schorseneer meer ruimte te geven. In de voorzomer zijn 2
raaien met elk 5 PQ’s (5x5 m) over de 5 banen uitgezet. In mei is het aantal m2-groeiplaatsen en het aantal bloeiwijzen van Heidezegge en
Kleine schorseneer in de banen per segmenten van 10 m geteld en is in de PQ’s de hoeveelheid van beide soorten genoteerd. In augustus is
in de PQ’s de bedekking van de overige vaatplanten opgenomen en in november die van mossen en korstmossen. De resultaten van het
diep wintermaaien in het eerste groeiseizoen zijn hoopgevend.
Advisering
De werkgroep bracht adviezen uit aan het Park inzake de Houtoogst in de noordelijke sector en het Beheer Open Ruimte in de oostelijke en
assisteerde bij de markering van kwetsbare locaties. Voor het belangrijke Braamsveld is een apart advies uitgebracht.
Overige activiteiten
Veel energie werd het afgelopen jaar gestoken in het uittesten en verbeteren van de Biodiversiteits-App. De App fungeert desondanks
helaas nog steeds niet naar behoren.
Op 6 juni bezochten we het Natuurontwikkelingsproject Boelekeerlspad bij Zelhem en op 7 juli oude rolbanen op de vliegbasis Deelen en
op 9 juli experimenten met Heidezegge in de kassen van de WUR.
Jachthuis Sint Hubertus
In november zijn we gestart met de themarondleiding: "Leven op krediet." Anton Kröller staat centraal in ons verhaal. Wij gaan met onze
bezoekers naar bijpassende vertrekken zoals zijn werkkamer en zijn tijdelijke werkruimte. Als er boven zijn hoofd te veel lawaai komt van
de kinderkamer, neemt hij plaats achter zijn bureau in de kelder. Wel een stuk rustiger, maar ook wel wat frisjes lijkt me.
Dit thema hebben we vier jaar geleden ook in de winterperiode uitgevoerd. De biografie van Anton Kröller, geschreven door Ariëtte
Dekker, was toen net uit. De rondleider neemt maximaal 8 personen mee tijdens de rondreis door verschillende vertrekken. Komt men aan
bij de biljartkamer dan hoor je nog wel eens zachtjes: “oh, wat mooi, wat prachtig!”.
Toen, maar ook nu is er weer veel belangstelling. In 2018 hadden we in de eerste maand een bezetting van 71% (424 bezoekers) en tot nu
toe 62% (386 bezoekers). En met dat aantal bezoekers zijn we heel tevreden.
Wij bieden jaarlijks 8 verschillende rondleidingen aan, variërend van kinderrondleidingen tot binnen-buitenrondleidingen.
De bezetting van de reguliere rondleiding is gestegen van 57% naar 61%. De kinderrondleiding zit in de lift met een bezetting van 77%. In
de winterperiode -op doordeweekse dagen- zijn er rondleidingen bij die weinig of geen bezoekers trekken, vooral als het slecht weer is.
Reserveringen kunnen tegenwoordig nog steeds via de ingangen worden gedaan, maar het aantal loopt terug. Reserveren via de website
neemt echter toe. Tegenwoordig kan men ook in het Park Paviljoen bij de infobalie een reservering doen voor het Jachthuis en nog steeds
in de Theekoepel als deze open is en het Bezoekerscentrum
Het aantal audiotours van de reguliere rondleidingen is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar, met Engels, Duits, Frans en
Chinees als meest gevraagde talen.
Jan Bokdam
Coördinator Florawerkgroep

Veel hoogtepunten en een dieptepunt.
Dag allemaal.
Hierbij een klein verslagje van het afgelopen winkeljaar.
Wat was het een roerig jaar!
Met hoogtepunten en een onwaarschijnlijk dieptepunt.
De eerste 6 maanden van 2019 stonden vooral in het teken van de nieuwbouw en de verhuizing van de
winkel naar het Parkpaviljoen.
Het was een gigantische klus om dat allemaal binnen het daarvoor geldende tijdsbestek voor elkaar te
krijgen.
Er is met man en macht gewerkt, door zowel de vrijwilligers als de vaste mensen. Hulde aan allen!
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Op 21 juni was het dan zover : de officiële opening door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.
Het was een bijzonder geslaagde dag met aansluitend een feestavond voor genodigden.
Al snel moest er weer over gegaan worden tot de orde van de dag en dat was voor iedereen wennen.
De winkel is minstens 2x zo groot, een ander assortiment en voor het eerst ’s avonds open.
Vooral dat laatste was/is niet altijd makkelijk.
Gaandeweg de maanden begon iedereen zich echter thuis te voelen op deze mooie nieuwe werkplek.
Dit jaar hebben we ook afscheid genomen van een aantal vrijwilligers.
Om verschillende redenen zijn zij gestopt met het werk in de winkel.
De grootste schok kwam echter op zondag 3 november: onze allerliefste Riet, onze onvolprezen coördinator en winkelmoeder is na een
kort ziekbed van slechts enkele dagen overleden.
Dit was voor niemand te bevatten en zowel vrijwilligers als vaste mensen waren hierdoor bijzonder aangeslagen.
Op vrijdag 8 november hebben wij in een emotionele plechtigheid in de aula van de Heidehof afscheid genomen van Riet.
Riet is maar liefst 16 jaar coördinator geweest van de winkelvrijwilligers en na haar wegvallen viel het niet mee om alles in goede banen te
leiden.
Ikzelf ( Hanny Kempink ) heb het bijna 3 maanden geprobeerd, maar ben tot de conclusie gekomen dat het teveel van mijn tijd en energie
vraagt. Ik heb deze taak weer teruggegeven aan het bestuur.
Het maken van de roosters is inmiddels opgepakt door Mevr. Ria Hordijk, waarvoor hartelijk dank.
Op termijn zal er een nieuwe coördinator worden aangesteld.
Dit was het jaar 2019 in een notendop.
Rest mij om iedereen een werkzaam en vooral minder turbulent 2020 te wensen.
Hanny Kempink
Coördinator winkelmedewerkers

Ons verenigingsgebouw.
De Kemperberg wordt het hele jaar door intensief gebruikt.
o.a. Bestuursoverleg, Flora, Fauna, Natuurgidsen, rondleiders Hubertus, Dennenscheerders, Instuif,
Groencursus, Winteracademie, cursussen,
.
April t/m juni maakt ook het NIOO gebruik van de Kemperberg. Dat vraagt improviseren, maar meestal
verloopt het goed.
Drukste perioden zijn voorjaar, herfst en winter. de zomerperiode is wat rustiger.
Beheer omvat coördineren gebruik, inkoop gebruiksartikelen, schoonhouden pand
en de directe omgeving. Voor technische aspecten is Ed Quax aanspreekpunt,
Voor laptop/beamer etc. is dat ICT.
Opvallende gebeurtenissen:
probleem met de toiletafvoer, midden in de voorjaarsperiode dat het NIOO als deelgebruiker van de faciliteiten van de Kemperberg
gebruik maakt.
Door het bedrijf Hafkamp uit Apeldoorn is de nood gelukkig adequaat gelenigd.
Ook blijkt de bediening van de CV in het gebouwtje door het jaar heen moeilijkheden op te leveren. Telkens blijkt dat de CV niet doelmatig
kan worden bediend, waardoor de installatie vaak onnodig blijft branden.Gezocht wordt met de installateur naar een thermostaat die zich
eenvoudiger laat bedienen.
De Kemperberg, voor elkaar en met elkaar.
De beheerder:
Willem van Wassenberg
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Van papier naar beeldscherm.
Je hoort het regelmatig zeggen: de geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt wel vaak met het
heden. Achteraf gezien kunnen we daarin lijn en logica aanbrengen - dat is het mooie van de
geschiedenis.
Onze vriendenvereniging van 70 jaar oud - waar wij in 2018 afscheid van hebben genomen - is
natuurlijk wel heel eerbiedwaardig. Dat was traditie gestapeld op inlevingsvermogen, overgoten met
grandeur. In 2018 omgevormd naar onze huidige vereniging van vrijwilligers. Daarop terugblikkend
blijkt hoe verbazingwekkend snel en ingrijpend onze wereld en onze communicatie is veranderd. Wij
produceerden tot medio 2018 nog een kleurig gedrukt magazine, dat met een kostbare postzegel op
de post werd gedaan.
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Voor de nieuwe vereniging van vrijwilligers communiceren wij voornamelijk digitaal. Met nieuwsbrieven in de mailbox en via onze website.
Het interessante van die digitale communicatie is dat het effect nu meer specifiek en sneller inzichtelijk gemaakt kan worden.
Voorbeelden zijn:
Wie leest er onze nieuwsbrieven en wie niet.
Welke artikelen worden aangeklikt en gelezen en welke niet.

90,0%

GEOPENDE NIEUWSBRIEVEN 2019

88,0%
86,0%
84,0%
82,0%
80,0%
78,0%
76,0%
74,0%
72,0%
70,0%

de rol van nieuwsbrief
ALV
vacature nieuwsbrief nieuwsbrief uitnodiging nieuwsbrief
de wolf in maart 2019 uitnodiging aanbod mei juni 2019 sept 2019 lezing 1 dec dec 2019
Nederland
mei 2019
2019
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Via welke media wordt er naar onze communicatievormen gekeken; smartphone, tablet of desktop. Bekijken onze leden dat thuis of
onderweg.
Op basis van die gegevens passen wij de 'content' die onze leden sturen
regelmatig aan. Zodat onze boodschap consistent blijft en beklijft en de
nieuwsgierigheid om verder te lezen prikkelt. Wij streven in 2020 naar
een niveau dat 95% van onze mail wordt geopend.
70 jaar terugkijken is makkelijk. Zeventig jaar vooruitkijken eigenlijk
onmogelijk. Niemand van ons heeft een glazen bol. Maar deze
voorspelling durf ik wel aan: net zoals het medialandschap 1950 anno
2020 van een andere planeet lijkt, zo zal het medialandschap van 2090
dat ook weer zijn.
Naast de werkzaamheden als vrijwillig eindredacteur, ben ik op persoonlijke titel bezig geweest om de ledenadministratie in een
eigentijdse database te gieten. Samen met onze penningmeester Rolf Oosterbaan. Naast persoonlijke gegevens zijn er nu ook de
betalingen van de jaarbijdrage en de VOG-verklaringen in opgenomen. Begin 2020 is deze database overgedragen aan de
verantwoordelijke voor de Ledenadministratie.
Verder wil ik hierbij onze leden oproepen om onze mail als veilig aan te merken waardoor Google beter regelt dat er nog minder
mailberichten bij andere leden in de spam- of reclamebox terechtkomen. (HOE: ga naar uw mailbox, open de reclame- of spambox waarin
onze mail van de vereniging van vrijwilligers is terechtgekomen. Klik met de rechtermuisknop op het bericht en vervolgens op de tekst:
verplaatsen naar. Kies hier de box waarin u de gewone mail ontvangt).
Maarten van Basten
Vrijwillig eindredacteur

Communicatie binnen de werkgroepen.
De werkgroep zet zich in om de interne communicatie binnen de werkgroepen te bevorderen door het
technisch onderhouden van de website (www.vvhv.nl/werkgroep).
De website is continue van updates voorzien om bij te blijven voor wat betreft informatiebeveiliging. Zeer
regelmatig wordt een back up van de website gemaakt om de continuïteit te garanderen. Aangezien de
bezetting aan de magere kant is, heeft de doorontwikkeling wat stilgelegen. Wel is de werkgroep Parkwinkel
aangesloten op de site en is de eerste aanzet gemaakt om ook de Dennenscheerders toe te voegen. De
apparatuur in de Kemperberg (televisie, laptop en beamer) is onderhouden en functioneert naar wens.
Jeroen Meester
ICT-werkgroep
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