Kort verslag van de ALGEMENE LEDENVERGADERING op 29 maart 2017
Waar is het bestuur mee bezig.
Veel bestuursactiviteiten staan ook op deze webpagina, zoals het drieluik en de
jubileumbomen..
Daarnaast hebben we onze promotie bij evenementen en de presentatie op ons onderkomen
verbeterd.
Een aantal abonnementen en lidmaatschappen dat we als vereniging hebben wordt
opgezegd. We werken inmiddels in de ‘cloud’ en er staat een nieuwe website in de steigers
Allerlei actiepunten van vorige ALV’s hebben een vervolg gekregen, o.a.
De adviezen van de financiële commissie zijn opgevolgd (spaarrekening openen, meer
realistische begroting, opheffen postbus, meer inkomsten genereren, vergoeding
benzinekosten regelen, en binnenkort de stalling van de gereedschapskar)
We hebben samenwerking in gang gezet met IVN Heuvelrud Kromme Rijn.
Bij de mededelingen werd informatie gegeven over de stand van zaken bij de
Bosscherwaarden. In juni zal de gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan.
Voor die tijd wil het bestuur namens de vereniging een standpunt hebben vastgesteld. De
leden worden nog nader geinformeerd en zullen via internet worden geraadpleegd.
Financiële verantwoording 2016 en doorkijk 2018
De doorkijk-begroting 2018 geeft een sluitende begroting weer. In september wordt deze
definitief aan de leden voorgelegd.
De financiële commissie (rapportage en benoeming) heeft de financiële administratie
beoordeeld en in orde bevonden. Piet van der Sleen en Alfred van Kessel worden benoemd in
de commissie, met als reserve Frans Hoving.
Het lidmaatschap van het IVN
In de bijlage bij de uitnodiging voor de vergadering wordt dit lidmaatschap uitgebreid
besproken. Aanleiding is het bedrag dat aan het IVN wordt afgedragen (ca 1000 euro per jaar)
en de vraag of dat ons voldoende oplevert. En daarmee de vraag of wij lid willen blijven van
het IVN.
Het contributie verschil tussen wel (17 euro) en niet (14 euro) IVN-leden is veel minder dan de
afdracht van 10,00 per lid. Naar IVN-norm zou de contributie 24 euro moeten zijn, dus hoger
dan onze 17 euro.
Een belangrijk verschil tussen onze afdeling en andere IVN-afdelingen is dat die andere veel
succesvoller zijn in het organiseren van cursussen en daarmee ook actieve leden
binnenhalen. Onze vereniging is minder dan andere IVN-afdelingen minder gericht op het
uitdragen van kennis.
Het bestuur hoopt nog met meer leden hierover te kunnen spreken en te zorgen dat iedereen
goed geïnformeerd is. In september zal dan in een algemene ledenvergadering er een
beslissing genomen worden over het lidmaatschap van het IVN.
Bestuursverkiezing
Beide reglementair aftredende leden hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen
tegenkandidaten Ruud Waltman en Henny Olthof worden met algemene stemmen herkozen.
Ruud heeft te kennen gegeven de functie als voorzitter neer te willen leggen. De vergadering
stemt in met het waarnemen als interimvoorzitter door Henny Olthof.
Rondvraag
Alfred van Kessel heeft met succes de opschoondag georganiseerd. Hij wil graag met
opschoonactiviteiten doorgaan en dan bij voorkeur als een werkgroep van de vereniging.

