Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland

Bestuursverslag 2014

maart 2015

Dit Bestuursverslag, samen met het Financieel verslag, te vinden op onze website,
vormen het Jaarverslag 2014.
Begunstigers hebben een bestuurs- en uitgebreid financieel verslag 2014 ontvangen.
Rijwielpaden in ’t Gooi en Eemland - Honderd jaar particulier initiatief
Op 4 maart 1914 werd in Baarn de Vereniging voor aanleg en onderhoud van
wielerpaden in Gooi en Eemland opgericht. Daarmee de oudste
rijwielpadenvereniging in ons land. Met als doel "de aanleg, het onderhoud en de
verbetering van rijwielpaden in Gooi en Eemland”. Het bestuur van de stichting die
de rechtsopvolger is van deze vereniging heeft het bereiken van deze mijlpaal op
zaterdag 24 mei 2014 met een fietstocht over de Westerheide en door het
Spanderswoud, en een feestelijke bijeenkomst in de Infoschuur van het GNR. Vele
begunstigers hebben aan de geslaagde tocht onder leiding van leden van het
Fietsgilde ’t Gooi deelgenomen. Het bestuur is het Fietsgilde en het Goois Natuur
Reservaat erkentelijk voor hun medewerking aan deze dag.
Een eeuw na de oprichting van de eerste Rijwielpadenvereniging doneerde dit jaar
de Stichting Rijwielpadenfonds de gelden voor de aanpak van een aantal knelpunten,
en de aanleg van de aansluiting op het fietspad over de natuurbrug Laarderhoogt
over de A1. Uw en onze steun draagt zo bij aan het in stand houden en verbeteren
van de mooie recreatieve paden in het Gooi en Eemland!
Vooruitzichten
In 2014 zijn toezeggingen gedaan voor projecten die doorlopen in 2015. Ook voor
2015 en verdere jaren staat het bestuur open voor bijdragen aan projecten om de
infrastructuur structureel te verbeteren.
Door de financiële knelpunten bij overheden ziet de stichting dat door beheerders
ook voor regulier onderhoud gezocht wordt naar bijdragen. Het bestuur is van
mening dat het reguliere onderhoud primair de verantwoording blijft van de (lagere)
overheden.
De gemeente Amsterdam wil zich terugtrekken als subsidiegever van het Goois
Natuurreservaat (GNR), waarmee de stichting nauw samenwerkt. GNR voert beheer
en onderhoud uit aan de Noord-Hollandse paden en gedelegeerd ook het onderhoud
aan de paden op terrein van de provincie Utrecht. De toekomst van het GNR en
daarmee de beheersaspecten van de rijwielpaden is een belangrijk thema voor 2015.
Ook in 2015 zullen naar verwachting diverse projecten financieel worden
ondersteund conform de doelstelling van de stichting. Door de ontwikkelingen bij
het GNR is nog geen concrete invulling voor dit jaar besproken. Bij de
subsidieverlening door ons wordt vooraf een heldere kostenraming van de
uitvoerende gevraagd en vindt afrekening achteraf plaats op basis van een heldere
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verantwoording, zoals vooraf afgesproken; uitbetaling vindt naar rato van uitvoering
plaats met altijd een fors deel als slotbetaling.
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