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Nr. 566-o 
 
Overzicht van de genomen (schriftelijke) besluiten in de openbare vergadering van het bestuur van 
de Stichting Goois Natuurreservaat d.d. 19 maart 2020 
      
De openbare bestuursvergadering nr. 566-o d.d. 19 maart 2020 heeft, wegens de maatregelen rond 
het Coronavirus, niet fysiek plaatsgevonden. De bestuursleden is gevraagd om schriftelijk hun besluit 
kenbaar te maken ten aanzien van de agendapunten 4 tot en met 8. Onderstaand overzicht betreft 
dus enkel de genomen besloten. 
 
Schriftelijke besluiten zijn ontvangen van: 
Dhr. C.J.G. Dosker (voorzitter) 
Mw. R. van den Berg (lid) 
Dhr. J. van den Bor (lid) 
Mw. H.B. Boudewijnse (lid) 
Dhr. P.A.M. Calis (lid) 
Dhr. A.R.C. Scheepers - tijdelijke vervanger van dhr. J. Kastje die 18 maart 2020 is afgetreden  
Dhr. G.C. Knoop (lid) 
Mw. M.L.C. Verbeek (lid) 
 
Er zijn geen besluiten ontvangen van: 
Mw. E.A.S. Rommel (lid)  
Mw. M. van Doorninck (lid) 
 
 

4. Besluit - Voorstel wijziging actualisatiefrequentie Beleidsplan 

Gelezen de bestuursnotitie: Bijstelling beleidscyclus heeft het bestuur van de Stichting Goois 

Natuurreservaat unaniem schriftelijk besloten:  

a. De actualiseringfrequentie van het beleidsplan terug te brengen tot eens in de 4 jaar, 

waarbij het huidige beleidsplan 2020 doorloopt tot en met 2023.  

b. Voor het eerst in 2023 weer een herzien beleidsplan aan het bestuur voor te leggen voor de 
periode 2024 – 2027. 

 
 

5. Besluit - 5A – Jaarverslag 2019 

Gelezen de bestuursnotitie: vaststellen Jaarverslag 2019 en de concepttekst Jaarverslag Goois 

Natuurreservaat 2019 heeft het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat unaniem 

schriftelijk besloten:  

1. De inhoud van het jaarverslag 2019 conform de bijlage vast te stellen; 

2. Eventuele feedback te verwerken in een opgemaakte versie; 
3. De opgemaakte versie te verzenden naar de participanten voor zienswijzen, samen met de 

begrotingswijziging, meerjarenbegroting, jaarrekening en uitvoeringsprogramma. 
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Besluit - 5B – Jaarrekening 2019 
Gelezen de bestuursnotitie: Vaststellen jaarrekening 2019 met kenmerk 20.10699-1.01.53 en de 
Jaarrekening Stichting Goois Natuurreservaat 2019 heeft het bestuur van de Stichting Goois 
Natuurreservaat unaniem schriftelijk besloten: 
1.  In te stemmen met genoemde bestemmingsreserve mutatie. 
2. Het nadelig Saldo ad € 3.215,- ten laste te brengen van de egalisatiereserve. 
3. De jaarrekening 2019 conform de bijlagen vast te stellen 

 

6. Besluit - 1e Begrotingswijziging 2020 

Gelezen de bestuursnotitie: Vaststellen 1e begrotingswijziging 2020 met kenmerk 20-10700-

1.01.53, de 1e Wijziging Begroting Stichting Goois Natuurreservaat 2020 en het 

Uitvoeringsprogramma 2020-2023 Stichting GNR d.d. 16-07-2019 (vastgesteld d.d. 04-07-2019 en 

12-12-2019 heeft het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat unaniem schriftelijk 

besloten: 

de 1e begrotingswijziging 2020 vast te stellen. 

 

7. Besluit - Begroting 2021 

Gelezen de bestuursnotitie: Vaststellen begroting 2021 met kenmerk 20.10701.1.01.53 en de 

concept begroting Stichting Goois Natuurreservaat 2021 heeft het bestuur van de Stichting Goois 

Natuurreservaat unaniem schriftelijk besloten: 

De begroting 2021 vast te stellen en ter zienswijze aan te bieden aan de participanten. 

 

8. Besluit - Toetreding mevrouw Kos als bestuurslid van: Stichting Geopark Heuvelrug - Gooi en 

Vecht 

Gelezen de bestuursnotitie: Deelname bestuur Stichting Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht is 

het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat unaniem schriftelijk akkoord gegaan met: 

deelname van de directeur-rentmeester in het bestuur Stichting Geopark Heuvelrug – Gooi en 

Vecht in 2020. Met als doel een UNESCO-aanvraag voor te bereiden en daarmee de unieke 

waarden van het gebied onder de aandacht te brengen 

Vanuit de werkorganisatie zullen geen andere personele of financiële middelen ter beschikking 

worden gesteld dan de inzet van de directeur-rentmeester ten behoeve van het bestuur van de 

Stichting Geopark Heuvelrug – Gooi en Vecht. 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Opgesteld d.d. 2 april 2020 en vastgesteld d.d. 18 juni 2020 
 
 
 
 
 
Dhr. C.J.G. Dosker       Mw. C.W. Kos 
Voorzitter        directeur-rentmeester  


