Samenvatting van de bijeenkomst van de vrijwilligers van SOGN en het
bestuur van de stichting op zaterdag 18 nov. 2017
Aanwezig van het bestuur: Leo, Elieke, Margreet en Wim.
Aanwezige vrijwilligers: Menso, Frans, Bert, Margreet, Wim, Elieke, Gerard, Ben, Marian, Gerrie, Jan,
René, Leo en Mark.
Leo begint met een welkom en noemt nog even de punten waar het bestuur graag de mening van de
vrijwilligers over wil weten. Opgericht in 2000 is dit de eerste keer dat een dergelijke meningspeiling
plaatsvindt. Hij somt de verschillende
oude en nieuwe activiteiten
op, constateert dat het in de loop van
de tijd behoorlijk veel is
geworden. En meldt dat het bestuur
daar de weerslag van
ondervindt: de werkdruk is aanzienlijk,
sommige zaken komen in het
gedrang (onder andere nieuwe
vrijwilligers werven,
onderhoud aan Bremerton en
Oostermeint), zegt dat er
twee plaatsen vacant zijn in het
bestuur en spreekt de hoop
uit dat vrijwilligers ook bij verscheidene bestuursactiviteiten een handje mee zouden willen helpen.
Hierna komt een levendige stroom van opmerkingen op gang die hieronder zo goed mogelijk zijn
samengevat.
1. Nieuwe vrijwilligers aantrekken: Bert heeft ’s middags op de Natuurwerkdag van 4 november van de
Arnhemse scouting groep Lido ‘76 gehoord dat men wel vaker zou willen komen omdat dit soort
werk heel goed past bij de scouting. Dit zou het onderhoud aan Bremerton en Oostermeint
behoorlijk kunnen verlichten. Ook zou kunnen helpen om bij persberichten (bijv. peertjes plukken) en
passant te vermelden dat nieuwe vrijwilligers welkom zijn. Ook wordt genoemd het plaatsen van een
tijdelijk bord bij werkzaamheden die vanaf de openbare weg goed te zien zijn. “Hier werken
vrijwilligers van SOGN / nieuwe vrijwilligers welkom”.
2. SOGN-Nieuwsbrief: Hierin wordt vooral gemist wat wij als bestuur zoal doen. Contacten met de
gemeente, natuurwerkdag, onze knot/snoei-activiteiten, knotters-uitje, etc. Door dit te benoemen
verhogen wij de betrokkenheid van de vrijwilligers. De SOGN-activiteiten moeten de hoofd thema’s
in de nieuwsbrief zijn. Hiermee zijn we als bestuur voor de vrijwilligers ook meer in beeld.
3. Facebook en eventueel andere sociale media inzetten:
Dit punt wordt hier apart genoemd omdat het veel commentaar losmaakte. Veel aanwezigen hebben
niet veel met dit verschijnsel, maar gaande de discussie wordt wel duidelijk dat werving langs deze
weg inderdaad goed kan werken om jongeren te bereiken. Bert zegt bereid te zijn zijn persoonlijke
facebook pagina hiervoor beschikbaar te stellen. Wel moet deze nieuwe benadering goed worden
ingebed in de andere PR-uitingen. Het gebruik van de oude media (plaatselijke regionale weekbladen
en Gelderlander) blijft noodzakelijk. Daar hebben we de laatste jaren voor het knotten/snoeien te
weinig aan dacht aan besteed en moet weer opgepakt worden.
4. Andere PR-uitingen: Het liefst ziet het bestuur een aparte PR-man/vrouw die zich met de
communicatie bezig houdt. Men is in het algemeen goed te spreken over de werkoproepen per email en de nieuwsbrieven van SOGN. Menso vraagt hier meer aandacht te schenken aan contacten
met andere natuurgroepen (weidevogels, steenuilen, etc.) en contacten met de gemeente over
natuurbehoud. Ook de website wordt genoemd. Iemand vraagt om de plaatsen waar SOGN
regelmatig snoeit en knot breder bekend te maken. Dit punt wordt meegenomen maar er zit een
privacy aspect aan dat aandacht verdient.
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5. Herkenbaarheid. Volgens de aanwezigen is SOGN niet of nauwelijks herkenbaar binnen de
gemeente. Dit kunnen we vergroten door meer aan PR te doen en telkens bij onze werkzaamheden
langs de weg ons spandoek op te hangen.
6. Waar zijn de statushouders gebleven?
Leo meldt dat Jan en hij woensdag jl. weer een presentatie hebben gegeven voor een groep nieuwe
Syrische statushouders (met simultaan vertaling door een officiële tolk). Maar er hebben zich geen
nieuwe vrijwilligers aangemeld alhoewel de sfeer goed was en er met belangstelling werd geluisterd.
Hij heeft zelf voor het eerst een presentatie over de Parkse Gaard gehouden. Ook is met enkele
andere gaarden een vaste werkdag afgesproken op resp. de maandag (Parkse Gaard, de dinsdag en
de woensdag voor de twee andere). Dit is bij de gemeente gemeld en zal meetellen als
vrijwilligerswerk in de zogenaamde contraprestatie regeling. Jan zegt dat navraag doen over het niet
meer komen werken bij de van vroeger bekende statushouders niets zal opleveren.
Cultuurverschillen zitten in de weg om directe vragen te stellen en dito antwoorden te krijgen.
7. Bestuursvacatures
Leo meldt de twee bestaande vacatures. Jan, die een paar vergaderingen heeft bijgewoond, verklaart
zich bereid zitting in het bestuur te nemen.
8. Rondvraag
Gerard: Wat betreft het werken voor particulieren, is dit werk wel onze taak? Nemen we hiermee
geen werk uit handen van hoveniers? Antw: dat blijft altijd een spanningsgebied. Niets doen voor
deze particulieren betekent veelal dat de bomen verwaarloosd raken en dat er geen nieuwe aanplant
plaatsvindt. En we werken alleen in het buitengebied.
Wim. Wat vinden jullie ervan dat we na 4 jaar weer eens de natuurwerkdag in een van onze bosjes
hebben gehouden? In het algemeen vindt men dit ter afwisseling een goede zaak.

Om ongeveer 12:30 uur beëindigt Leo de bijeenkomst. Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn
bijdrage aan de gedachtenwisseling. De punten die aan de orde zijn gekomen zullen worden
uitgewerkt. De vrijwilligers zullen op de hoogte worden gehouden. Voor belangstellenden zijn als
bijlage de doelstellingen van de stichting uit de statuten toegevoegd.

Bijlage: de doelstellingen van Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk (zie blz.3)
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Stichting Overbetuwe groen natuurlijk

Doelstellingen (uit de oprichtingsakte)
In het algemeen het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving, wat betreft natuur, cultuur,
historie en landschap en de onderlinge samenhang daarvan; dit te bereiken door:
a. het bevorderen, herstellen, bewaren, onderhouden, beheren, zichtbaar maken en zorgen voor
het inpassen in de omgeving van de verschillende cul- tuurhistorische en archeologische
karakteristieken (monumentale, karakteristieke of gezichtsbepalende gebouwen,
archeologische vindplaatsen en oude bestemmingen)
b. het bevorderen van natuurwaarden en landschappelijk schoon, o.a. door het behouden en / of
opnieuw aanbrengen van kleinschalige landschapselementen (zoals boomgaarden, hagen,
knotwilgen, glooiingen of hoogteverschillen, alleenstaande bomen of boomgroepen
c. het bevorderen van groene ruimtes in het woongebied waarin, met name voor kinderen het
natuurlijke spelelement aanwezig is
d. het bevorderen van groene verbindingen, met name wandelpaden en fietspaden, aansluitend
vanuit het centrum op andere kernen, kleinschalige recreatiemogelijkheden dichtbij huis en een
goede bereikbaarheid van het centrum voor het langzaam verkeer
e. het creëren van een zodanige groenvoorziening dat hier plaats is voor een groeiende diversiteit
van plant en dier, dit door middel van natuurvriendelijk beheer en vormgeving
f. de bescherming van en de zorg voor milieu, natuur en landschap
g. het bevorderen van bovenstaande doelstellingen door educatie en voorlichting
Het doelgebied beperkt zich tot de gemeente Overbetuwe.
De stichting kent een kring van sponsoren en donateurs.
De bestuurssamenstelling is:
Dhr. Leonard Starink, Vogelzang 16, 6662 VW Elst, 0481-374345; voorzitter
XXXX Vacature secretaris
Dhr. Wim van Middelaar, Laan v.d. 17e september 6, 6846 ML Arnhem; penningmeester
Mevr. Elieke Ophoff, Vogelzang 16, 6662 VW Elst
Mevr Margreet Jellema, Platenmakerstraat 81,6661 HL Elst
XXXX Vacature lid
Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk
www.overbetuwegroennnatuurlijk.nl
Postadres: Leo Starink, Vogelzang 16, 6662VW Elst.
KvK nr. 9112970 Rek.nr: NL63 RABO 0114 5379 76
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