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Van de secretaris 
 
Als ik zo eens praat met mensen op ons mooie terrein dat valt me vaak op dat het 
niet voor iedereen glashelder is hoe dat nu zit met de stichting, de vereniging en de 
Raad van Toezicht. 
Natuurlijk heb je die kennis niet nodig als je lekker wilt uitrusten en genieten op onze 
camping. Maar soms is het wel handig om te weten hoe het nu precies zit. Soms 
denkt men ook wel eens dat zaken wel zo of zo zullen gaan. Bijvoorbeeld, de 
vereniging betaalt maar aan de stichting en wat krijg ik daarvoor terug, of ze doen 
maar wat met mijn geld. Inderdaad, in de contributie die je aan de vereniging betaald 
zit een terreinbijdrage om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van het terrein. 
De vereniging draagt dit bedrag aan de stichting. En met al het geld dat bij de 
stichting binnenkomt wordt de camping onderhouden in het belang van diegenen die 
er gebruik van maken. En dat zijn in eerste instantie de leden van de vereniging. Als 
je wilt kun je altijd het financieel overzicht van het afgelopen jaar inzien. 
Binnen de stichting staan de vereniging en daarbinnen de jaarplaatshouders 
centraal. De stichting wil ook verder nadrukkelijk de vereniging en haar activiteiten 
ondersteunen. 
 
Allereerst is er de Naturisten Vereniging Abtswoudse Hoeve. Een vereniging van 
naturisten waarvan er wel meer zijn in Nederland. Naturisme staat uiteraard hoog in 
het vaandel en de meeste verenigingen in Nederland beheren zelf een terrein. Bij 
ons is dat in het verleden anders geregeld. Bij ons is het beheer van het terrein 
ondergebracht in een stichting, de Stichting Abtswoudse Hoeve. 
Bij een vereniging is de Algemene Vergadering (AV) het hoogste orgaan, dat zijn dus 
de leden verenigd in een vergadering. Bestuursleden van een vereniging worden 
gekozen in zo’n AV. Een vereniging mag geld verdienen, ten gunste van de 
vereniging! 
Bij een stichting is dat wat anders, ook binnen een stichting mag men geld verdienen 
maar dat dient de doelstellingen van de stichting. Bij een stichting is er een Raad van 
Toezicht (RvT), vergelijkbaar met de raad van commissarissen in het bedrijfsleven. 
De leden van het stichtingsbestuur bestuur worden benoemd door de RvT. 
Bij ons is het zo dat de RvT op dit moment bestaat uit 3 leden van het 
verenigingsbestuur. Het is al eerder vermeld, maar per 1 juli is er een nieuwe wet, de 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ook wel WBTR genoemd van kracht 
geworden. Deze wet regelt scherper het toezicht op verenigingen en stichtingen. Via 
deze link kun je meer te weten komen over deze wet https://wbtr.nl/wat-is-wbtr/ . 
Dat geeft veranderingen in de relatie stichtingsbestuur en RvT. Zaken moeten nog 
beter geregeld worden. Bij het zoeken naar een nieuwe penningmeester o.a. kwam 
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naar voren dat er geen functieprofielen zijn voor de verschillende functies. 
Bijvoorbeeld voorzitter, secretaris, penningmeester, beheerder, administrateur, 
receptionist. 
Dat moest beter geregeld worden vonden stichtingsbestuur en RvT. We hebben 
Peter Kobessen, een van onze leden, bereid gevonden om ons daarin te 
ondersteunen en daar wordt achter de schermen hard aan gewerkt. En zoals overal 
gaat dat niet altijd even zonder slag of stoot. Gelukkig zitten bestuur en RvT op 1 lijn. 
Maar dat is met lijnen, soms gaan ze linksaf en soms rechtsaf maar ze gaan 
uiteindelijk recht op het doel af: een geweldig goed draaiende naturistencamping met 
een gezonde structuur waar iedereen het naar de zin heeft en waar iedereen trots op 
is!  
Hoewel we het vertrek van Elly al eerder vermeld hebben past het wel binnen de 
veranderingen die er zijn en nog aankomen. Elly Fijn, penningmeester van het eerste 
uur van de stichting, is afgetreden. Gelukkig blijft zij de administratie en de receptie 
runnen. Ze blijft ook penningmeester van de vereniging. 
Helaas is het vinden van een nieuwe penningmeester voor de stichting tot op heden 
niet gelukt. 
John van Dijk heeft al aangegeven om per 1-4-2022 zijn functie als beheerder neer 
te leggen. Hij heeft nu ook besloten om per dezelfde datum zijn voorzitterschap van 
de stichting neer te leggen zodat hij van zijn welverdiende rust kan gaan genieten en 
ook eens in het hoogseizoen op vakantie kan, 
Jan Verberne zal in ieder geval in 2022 aanblijven. 
Dus in een tijdsbestek van 8 maanden moeten we voor de stichting op korte termijn 
een nieuwe voorzitter, een penningmeester en een beheerder zien te vinden. Die 8 
maanden lijken lang maar daarin moet nog van alles gebeuren, een goede 
sollicitatieprocedure en voldoende tijd om iedereen goed in te werken.  
Uiteraard gaan we ook voor zorgen dat de schat aan kennis en ervaring die John van 
Dijk bezit te behouden voor de stichting. 
Aan de functieprofielen voor deze functies is hard gewerkt. 
Bij deze doen we een dringend beroep op alle leden om alvast eens goed na te 
denken over een bestuursfunctie, dus ook de niet jaarplaatshouders!  
De functie van voorzitter zal niet meer gecombineerd worden met die van beheerder. 
Onze visie is dat een voorzitter een bestuurder is en een beheerder een medewerker 
met een bijbehorende vergoeding. De voorzitter wordt een bestuurder met 
ondernemerskwaliteiten. 
 
Op korte termijn komt er een nieuwsbrief waarin we de vacatures zullen stellen en 
waarin alle bijzonderheden hierover zullen staan. 
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Het is ons streven om in ieder geval elke maand een nieuwsbrief uit te brengen met 
informatie vanuit de stichting. 
 
Een aantal bestuursleden gebruikt de privé mail ook voor bestuurszaken. Het 
archiveren hiervan is dan onhandig en niet beschikbaar voor opvolgers. 
Daarom is gezocht naar een oplossing en deze is gevonden in het al bestaande 
domein abtswoudsehoeve.nl . 
Met ingang van heden kun je mail sturen en ontvangen naar en van de voorzitter van 
de stichting via voorzitter@abtswoudsehoeve.nl 
De secretaris van de stichting via secretaris@abtswoudsehoeve.nl 
De penningmeester van de stichting via penningmeester@abtswoudsehoeve.nl 
Onze adviseur Peter Kobessen is bereikbaar via adviseur@abtswoudsehoeve.nl 
Mail naar voorzitter@navah.nl wordt voorlopig nog automatisch doorgestuurd naar 
het nieuwe adres. 
Mail bedoeld voor de penningmeester van de stichting en binnengekomen 
op penningmeester@navah.nl wordt voorlopig handmatig doorgestuurd. 
Zo wordt, denken we, duidelijker dat mail ontvangen van 
een abtswoudsehoeve.nl adres van de stichting afkomstig is en mail van een 
navah@nl adres afkomstig is van de vereniging. 
 
Jan Verberne 
Secretaris Stichting Abtswoudse Hoeve 
 


