Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 5 oktober 2017
Aanwezig: Hans de Bruin, Fransje Everards, Klaas Everards, Sonja Fris, Agatha Gravemaker, Hennie Hadderingh, Kees v.d. Heide,
Wim van Impelen, Alfred van Kessel, Lex Kramer, Evert van Leeuwen, Anke Matthijs, Karel Matthijs, Jacques Nederpelt, Henny
Olthof (voorzitter van de vergadering), Veronique Regout-Simons, Piet v.d. Sleen, Gerrit v.d. Sluijs, Nora v.d. Sluijs (geen lid),
Klaas Soethout, Niek van Staaden, Gerrit Jan de Vaal, Klaas Walsweer, Ruud Waltman, Ruud Zanstra.
Bericht van verhindering: Henk Eleveld, Frits Kragt, Henk Kroese, Gonny Olthof, Annemieke Pot, Joop Reitsma, Jos Sinnighe,
Johan v.d. Vate. Van Marijke van Diepenbroek ontvingen we het bericht dat zij doordat ze rolstoel-gebonden is niet aan
activiteiten kan deelnemen, maar dat ze de vereniging toch met haar lidmaatschap wil blijven steunen.

1. Waar is het bestuur mee bezig
•De ‘nieuwe’ werkgroepen: nieuw is de werkgroep Opgeruimd Wijk en de werkgroep Natuureducatie heeft een
doorstart gemaakt.
•Lidmaatschap IVN (info meegestuurd met de uitnodiging)
•Nieuwe dingen proberen: binnenkort wordt een begin gemaakt met kinderactiviteiten op kinderboerderij de Vliert,
de vitrinekast de we extra hebben proberen we roulerend bij basisscholen te plaatsen.) Oude dingen afmaken: de 3
jubileumbomen zijn geplant, Lex maakt enkele artikelen bij het onderwerp jubileumboom en zorgt nog voor de
bordjes bij de bomen.
•Zoeken van nieuwe bestuursleden. Henny zal alleen voorzitter ad interim blijven en we zien graag op korte termijn
een echte nieuwe voorzitter opstaan. Hennie treedt in maart 2018 reglementair af en is niet herkiesbaar. Er wordt
dus ook een nieuwe secretaris gezocht. Landschapsbeheer zoekt na het komende winterseizoen een nieuwe
coördinator voor het uitvoerende werk.
•Evenementen, promotie van de vereniging. In het afgelopen jaar hebben we ons bij meerdere gelegenheden laten
zien met een informatie kraam waarin we ook enkele natuur gerelateerde zaken verkopen. Ook bij andere
gelegenheden zetten we de vereniging graag op de kaart zoals met het drieluik over de uiterwaarden.
De PR gaat via Lex. Hij kan op basis van aangeleverde gegevens een stukje schrijven. Ook de door coördinatoren of
anderen geschreven stukjes worden aan Lex toegezonden, die ze doorstuurt naar de media.
Voor persberichten heeft Lex een richtlijn opgesteld, die wordt binnenkort (nog eens) aan de coördinatoren en
andere belanghebbenden toegezonden.
Er wordt gevraagd naar mogelijke groepen op face boek, gaan Niek en Lex naar kijken.
•Ruud heeft het nieuwe logo ontworpen. We werken aan een nieuwe website onder de vleugels van het IVN.
De structuur van de vereniging
•Het hoogste orgaan in de vereniging is de ALV
•De ALV benoemt het bestuur
–Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte
•Het bestuur stelt werkgroepen in die redelijk autonoom opereren
–De werkgroepen zijn het hart van de vereniging
•Coördinatoren van de werkgroepen overleggen met het bestuur over plannen en budget
–Coördinatorenoverleg, budgetcyclus
•Ieder jaar wordt in het jaarverslag opgeschreven wat er in de vereniging is gebeurd
–Per werkgroep maar ook verenigingsbreed
•Het bestuur legt daarover ieder jaar verantwoording af aan de ALV
Het IVN lidmaatschap
Er was gevraagd waarom wij eigenlijk een IVN afdeling zijn. Het bestuur heeft zich breed georiënteerd, o.a. door
gesprekken met eigen leden, leden van andere IVN afdelingen en medewerkers van het IVN. Dat heeft geresulteerd
in een overzicht van de voor- en nadelen, dat aan de leden is toegestuurd.
De conclusies die het bestuur hier uit getrokken heeft zijn:
•Lokale en IVN leden horen allebei bij de VNMW.
•Afsplitsen van de VNMW van het IVN is niet aan de orde (minder dan een kwart is lokaal lid).
Afsplitsen van het IVN zou overigens een ingewikkelde lange weg betekenen, waarbij ook nog eens bij opheffen van
een afdeling het kapitaal aan het IVN zou vervallen.

Ruud vindt dat er onvoldoende gesproken is over hoe we meer aan het IVN kunnen hebben. Gelukkig is er een
ontwikkeling waarbij we meer gebruik gaan maken van de IVN mogelijkheden.
•De lasten moeten wel eerlijk verdeeld worden: lokale leden en huisgenoot leden hoeven niet langer de andere IVN
leden te sponsoren.
•De contributie wordt als volgt aangepast:
•Lokale leden blijven € 14 per jaar betalen.
•IVN leden en huisgenoot leden betalen daar bovenop de afdracht aan het IVN (op dit moment € 10 respectievelijk €
1,60 per jaar)
Voorstel voor aanpassing contributie *
•Voor lokale leden verandert niets.
•IVN leden gaan geleidelijk € 7 extra betalen:
 € 2 vanaf 1-1-2018, dus € 19.
 € 4 vanaf 1-1-2019, dus € 21.
 € 7 vanaf 1-1-2020, dus € 24.
•IVN huisgenoot leden betalen vanaf 1-1-2018 € 15,60 in plaats van € 17.
* bij ongewijzigde IVN afdracht en lokale contributie
Van de aanwezige leden zijn 22 voor het voorstel en 2 leden onthouden zich van stemming.
Aangepaste begroting 2018
•De begroting voor een jaar wordt in het najaar ervoor definitief vastgesteld.
•Wijzigingen ten opzichte van de doorkijk van 29 maart 2017:
–Inkomsten: opbrengsten uit verkopen, rente van de bank, steuntje RABO, Natuureducatie, algemene activiteiten
–Uitgaven: informatiebord bij de heemtuin, Opgeruimd Wijk, Flora
•Het bestuur vraagt goedkeuring voor de definitieve begroting 2018
23 leden zijn het eens met de voorgestelde begroting, 1 lid onthoudt zich van stemming.
Sonja denkt dat er op veel meer plaatsen sponsorgeld te vinden is. Henny heeft een overzicht dat aan de
coördinatoren zou worden toegezonden. Henny en Sonja buigen zich over dat overzicht en het zal t.z.t. aan alle
leden worden toegestuurd.
We kunnen lokale leden vragen of ze mogelijk toch lid van het IVN willen worden.
Leden die bezwaar hebben tegen het IVN-lidmaatschap kunnen dat lidmaatschap opzeggen. Ze kunnen dan niet
lokaal lid worden, dat kon alleen op het moment van instromen als IVN-afdeling. Maar ze zullen welkom zijn als
donateur.
Bij de rondvraag wijst Karel op het vrijwilligersblad Veldpost van Staatsbosbeheer. De knotploeg gaat het komende
jaar o.a. op basis van een contract voor SBB aan het werk.
Klaas Soethout vraagt steun van de vereniging voor een verzoek een pad langs Landgoed Lunenburg weer open te
stellen als wandelpad. De vergadering stemt van harte in met dit verzoek.
Hiermee wordt het formele deel van de vergadering gesloten en wordt de bijeenkomst na een korte pauze
voortgezet met een verslag van de werkgroepen.

