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Jaarverslag 2021 

 

Het jaarverslag over 2020 begon ik met de zin: “Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het 
coronajaar”. Deze zin kan ik voor dit verslag vrijwel letterlijk kopiëren. Ook het jaar 2021 werd in 
hoge mate bepaald door het covidvirus, waardoor veel activiteiten onmogelijk bleken of slechts 
zeer beperkt konden doorgaan. 

Algemene Ledenvergadering 

De vergadering is dit jaar op 11 mei 2021 via Teams gehouden. Leo had daartoe een uitgebreide 
Power Pointpresentatie gemaakt. Aan de orde kwamen het jaarverslag 2020; het verslag van de 
kascommissie; het financieel overzicht over 2020 en de begroting voor 2021. Het huurcontract van 
De Kopstoof werd door hem toegelicht. Met de eigenaar Staatsbosbeheer is afgesproken dat de 
huur- en exploitatiekosten in principe in natura zullen worden betaald (onderhoud gebouw, 
straatwerk, vrijwilligerswerk – schoonmaak grienden, enz.)  

Bestuurswisselingen:  Penningmeester Frans Somers is aftredend en wordt herkozen. Oud-
secretaris en algemeen bestuurslid Elma Schreuders is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. 
Vanwege haar jarenlange (ruim twintig jaar!) enthousiaste en deskundige inzet wordt zij benoemd 
tot erelid van de vereniging. 

Tot slot blikt Leo vooruit op de (uitgestelde) schoonmaak op 6 november 2021 en vooral op het 
50-jarig jubileum in 2022.  

Leden 

In het begin van 2021 waren 539 mensen lid van de vereniging. Aan het einde van het jaar waren 
dat 519 leden. Ook in 2021 waren er geen mogelijkheden om als vereniging aan de weg te 
timmeren en zo ons ledental te vergroten. 

Bestuursvergaderingen 

Er waren dit jaar vijf bestuursvergaderingen. De meeste werden digitaal gehouden. Als het i.v.m. 
coronaregels mogelijk bleek, werd vergaderd in De Kopstoof. 

Er is in 2021 twee keer overleg geweest met Staatsbosbeheer. Gespreksonderwerpen: gebruik 
van De Kopstoof, het onderhoud van de grienden en de inrichting van de Rhoonse Stort.  

De Kopstoof 

De Kopstoof is in 2021 volledig in gebruik genomen. Met vrijwilligers is het gebouw grondig 
schoongemaakt en ook het buitenterrein ziet er weer keurig uit. Afspraken zijn gemaakt voor het 
regelmatig schoonhouden en het onderhouden van het gebouw. 

Schoonmaak grienden 

De voor maart 2021 geplande schoonmaak kon geen doorgang vinden. Wel kregen we een nieuw 
kans op zaterdag 6 november 2021. Tijdens overleg met onze schoonmaakpartners Tafelronde 
154 en de Lions werd dit voorbereid. We werkten op drie locaties: 

• Koedood – vanuit de loods van firma Kraaijeveld: DCG samen met scouting Fridtjof Nansen 

• Klein Profijt – van ouds her het gebied van de Lionsclub Rhoon. 

• Rond De Kopstoof – DCG met Tafelronde 154. 
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Diverse partijen hadden voor schoonmaakgereedschap gezorgd: De Groene Motor;  
Staatsbosbeheer en gemeente Albrandswaard.  

De belangstelling was groot: ruim 200 vrijwilligers haalden afval binnen. Helaas was de 
begroeiing op 6 november aan de hoge kant. Niet alle afval bleek zichtbaar. 

Herinrichting Rhoonse Stort 

De sanering van dit gebied was vorig jaar al afgerond. De aanblik van het fietspad is troosteloos. 
Medio 2020 was er al overleg tussen de plaatselijke overheid en DCG. In februari 2021 hoopten 
we nog dat het gebied in de zomer van 2021 aantrekkelijk aangekleed zou zijn. Deze hoop bleek 
ijdel. 

Wel zijn een drietal opgangen aangelegd vanuit de grienden naar het fietspad. 

Buijtenland van Rhoon 

In 2021 is de voorzitter van de vereniging toegetreden tot het dagelijks bestuur van de 
Gebiedscoöperatie het Buijtenland van Rhoon. Hij vertegenwoordigt de natuurpartijen en is tevens 
penningmeester. Onze penningmeester is nu namens de vereniging lid van de ALV van de 
coöperatie. 

Activiteiten 

In het voorjaar en de zomer is met een groep vrijwilligers op verzoek van de agrariërs in de 
Rhoonse polders geholpen met het verjagen van overlast gevende ganzen. Ook heeft deze groep, 
voorafgaand aan het maaien van de weilanden, nesten van vogels en reeën verplaatst. 

Op 31 juli excursie naar Historische tuin Schoonoord in Rotterdam. 

Op 14 augustus excursie naar Natuurpad de Esch in Rotterdam. 

In juli en augustus drie zomeravondwandelingen in de Rhoonse grienden. 

Op 16 oktober een paddenstoelenexcursie in het Mildenburgbos in Oostvoorne. 

Op 6 november de schoonmaak van de grienden, gezamenlijk met de Lionsclub Rhoon en de 
Tafelronde 154. Dit betrof een inhaalactie omdat de schoonmaak in maart van dit jaar niet kon 
doorgaan i.v.m. corona. 

Natuurgidsencursus: In het vierde kwartaal van 2021 kon eindelijk de cursus Natuurgids gehouden 
in samenwerking met Stichting Zuid-Hollandse Eilanden en Natuurvereniging IJsselmonde. Deze 
cursus was door corona uitgesteld. Er waren in totaal 20 deelnemers, waarvan vijf namens onze 
vereniging. De cursus was een groot succes en zal zeker een vervolg krijgen. 

Voorbereiding jubileum in 2022 

In 2022 bestaat onze vereniging 50 jaar. Over de viering van dit gouden jubileum op 14 mei 2022 
is uitgebreid gebrainstormd. Gelukkig is de heer Harry van der Linden bereid gevonden om deze 
voorbereidingen te leiden. Harry is daartoe steeds een deel van de bestuursvergaderingen 
aanwezig om de vorderingen toe te lichten en door te praten. 

 

 

   


