
                                                   
 

 
 

 

 

 
Traditie getrouw startten we ons verenigingsjaar in 2012 met de gezamenlijke werkdag. Na wat ‘wel of 
niet’ is toch gekozen voor zondag 5 februari. We waren met z’n 15

en
, konden over het ijs, het riet is 

gemaaid en platgebrand, er was soep, kortom, het was weer heel gezellig en nuttig. 
Ook het Midzomerfeest op zaterdag 23 juni bij Jacques, Arnout en Peter was weer een succes. We 
waren er met 20 personen en hebben tot laat in de avond met elkaar gedold om het kampvuur. 
 
Ledenvergaderingen 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op woensdag 25 april 2012. Het nieuwe 
Huishoudelijke Reglement werd vastgesteld. 
De najaarsvergadering vond plaats op 22 november 2012 in gebouw scouting, inmiddels onze vaste 
stek. 
Beide vergaderingen worden altijd goed bezocht. Het geeft ons de gelegenheid om in algemene zin bij 
te praten en afspraken te maken. 
 
Diversen 
Het was eigenlijk geen mooie zomer in 2012 met veel schuilen en schrale wind. Dat moet in 2013 
beter. 
Maar alle aandacht die we besteed hebben aan het mogelijk kunnen realiseren van een 
bergruimte/schuilhut hebben we toch succesvol kunnen afsluiten met het raadsbesluit dd. 04 juli 2012. 
Nu nog het bestemmingsplan. 
Zoals afgesproken met de beheerscommissie hebben we ook onze algemene tent weer redelijk 
winterklaar kunnen maken en ander noodzakelijk werk kunnen verrichten. 
 
Bestuur 
Het bestuur stelt vast dat de vereniging dit jaar met vaststelling Huishoudelijk Reglement en besluit 
Gemeenteraad Bodegraven- Reeuwijk er voorlopig weer tegen kan. Maar we moeten met elkaar 
scherp blijven. 
 
Traditionele afsluiting van dit verslag: 
Dank voor iedereen die zich weer bezig hebben gehouden met: 

 verwijderen van woekerende braamstruiken en overhangend struweel buiten het eigen landje 

 het begaanbaar houden van de paden 

 het opruimen van Landje 6; het legen van de poepemmer is niet meer nodig 

 de organisatie van de werkdag en het midzomeren  

 de voorbereiding en uitvoering van diverse zaken in het belang van de vereniging 

 het elkaar de helpende hand toereiken 
Kortom: dank aan iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het duurzaam en met 
plezier recreëren op onze mooie landjes. 
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