
 

 

Toelichting op de jaarcijfers: 2021 en de begroting 2022 

Vrienden van de Vecht , Vechtplassencommissie en Werken aan de Vecht 

 

 

 

 

  



 

Vechtplassencommissie: 

De VPC heeft maandelijks vergaderd met het werkcomité, nog steeds per zoom. Het bestuur 
kwam twee keer bij elkaar. We namen in oktober afscheid van de secretaris Frans Cladder, 
hij blijft in het bestuur als archivaris.  Pieter de Groene heetten we welkom als secretaris. 

Er worden twee processen gevoerd betreffende uitbreiding woonschepen te Wijdemeren., 
en het ontbreken van gemeentelijk beleid hiervoor.  

Werken aan de Vecht: 

Vele vrijwilligers staken hun handen weer uit de mouwen, er werden twee vergoeding en 
ontvangen van totaal 450 euro er is ruim 200 euro besteed aan gereedschap. Op de website 
is te volgen welke werkzaamheden de Werkers aan de Vecht verrichten. 

Vrienden van de Vecht 

Het hoogtepunt van 2021 was de viering van het 85-jarig jubileum op 6 november. Sinds 
1936 is de VPC alert op ontwikkelingen die de natuur, cultuurhistorie en het landschap 
betreffen van het Vechtplassengebied.  

Ondanks Corona en voorzichtigheid van onze Vrienden, waren we met ruim 75 vrienden life 
in de Stalhouderij van Cor van Zadelhoff. Het thema Nieuw Energiek Vechtlandschap werd 
o.l.v. dagvoorzitter Henk van Zoelen door vier sprekers vanuit verschillende disciplines 
boeiend toegelicht: Rijksadviseur van de Leefomgeving Jannemarie de Jonge, Raymond 
Klaassen van RU Groningen, Ben de Ru van Waternet en Gedeputeerde Huib van Essen. 

Charlotte Smit reikte de Ton Stork Vechten aan de Vecht penning uit aan Max en Nicole van 
Tilburg, biologische boeren op de Hof van Gunterstein. Een eerbetoon aan het kleinschalige 
boerenbedrijf waar niet de maximalisatie van de productie voorop staat maar de aandacht 
voor natuur, landschap en cultuurhistorie. 
 
Het was qua financiële transacties een rustig jaar. Het enige drama speelde zich af bij de 
Triodosbank die de handel in certificaten moest stopzetten en afwaardeerde, dat scheelt 
netto 16.000 op ons eigen vermogen. Daarmee is de waarde van het Karel Nagel, Rie de 
Boois en het Vechtoever fonds met 16% afgenomen. 

Het aantal vrienden nam wederom toe van 324 naar 340, kortom een bloeiende Stichting. 

De kascommissie keurde de stukken goed dd 11 mei 2022 en adviseert het bestuur een 
financiële commissie in te stellen om regelmatig de beleggingen onder de loep nemen. 

Vreeland. 31 mei 2022 


