Ledenvergadering
• Waar is het bestuur mee
bezig
• Aangepaste begroting
2017 (goedkeuring
gevraagd)
• Aangepast huishoudelijk
reglement (goedkeuring
gevraagd)
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Waar is het bestuur mee bezig
•
•
•

Afwikkeling donatie jubileumbomen
De toekomst van de vereniging en werkgroepen
Lidmaatschap IVN
–
–
–
–
–

•
•
•

Gesprek met de IVN districtscoördinator
Gesprek met IVN Heuvelrug en Kromme Rijn
Plan om speciale publiekswandelingen te gaan
organiseren
Verkoop IVN spullen op evenementen
Overzicht kosten-baten gereed (volgende dia)

Nieuwe dingen proberen (vleermuizen excursie,
wandelen op het Utrechtpad)
Kosten naar beneden, inkomsten omhoog
PR, communicatie en evenementen
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Het IVN lidmaatschap
Kosten of nadelen
• Afdracht van € 10 per IVN lid per jaar
(begroot in 2016: € 950)
• Moeten werken binnen de statuten
en regels van het IVN (met
uitzondering voor de lokale leden)
• Extra overleg (met IVN Utrecht)
ongeveer eens per kwartaal

29-09-2016

Baten of voordelen
• Legitimatie door de grote IVN
organisatie (20.000 leden)
• Mogelijkheid om mee te liften met
landelijke acties
• Bestuurlijke ondersteuning (website,
ledenwerven, educatie, ..)
• Bezoeken IVN bijeenkomsten
• Herkenbaarheid en branding
• Blad Mens en Natuur
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Vergelijking IVN HKR - VNMW
IVN HKR

VNMW

Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Zeist

Cothen, Langbroek, Wijk bij Duurstede

Leden

200

130

Actieve leden

70

60

Werkgroepen

Cursussen en ledenactiviteiten, Excursies, Jeugd,
PR en communicatie

Flora, Groenberaad, Heemtuin,
Landschapsbeheer, Vogels

Heemtuin, Milieu en landschap

Natuureducatie

Eigen onderkomen

N

J

Bestuur

4

6

Begroting (€ / jaar)

7.500

8.000

Eigen vermogen (€)

25.000

17.000

Plaatsen

Opgeheven werkgroepen
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Begroting 2017
•
•

•
•

Inzichtelijker maken van kosten en baten
Adviezen uit de ALV en financiële
commissie (minder ruim begroten,
opheffen postbus, inkomsten genereren
uit Landschapsbeheer, besteding van de
restbedragen, ..)
We gaan afschrijven en reserveren op
kapitaalgoederen
Vanaf nu wordt de begroting voor een
jaar in het najaar ervoor vastgesteld
(meer informatie beschikbaar)
29-09-2016
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Huishoudelijk reglement
• Waarom aanpassen
– Het HH reglement in lijn brengen
met de statuten
– Conflicten oplossen tussen de
statuten en HH reglement, de
duplicaties er uit halen
– Zaken toevoegen waar door de ALV
om is gevraagd (km vergoeding, ..)
– Modernisering: bedragen in
guldens omgezet naar Euro’s,
Facebook toegevoegd
29-09-2016
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Wijzigingen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

De volgorde van de artikelen is aangepast
We zijn een vereniging, geen afdeling
Onderscheid tussen lokale en IVN leden gemaakt
Communicatie mag ook per mail, afdelingsblad eruit
Staffel in contributiebetaling ingevoerd
Beschikbaarheid agendastukken bij de secretaris
aangepast (kan ook via mail)
Rooster van aftreden laten vervallen (conflict)
Regeling voor het staken van stemmen op
bestuursvergaderingen toegevoegd
Kleine kas bedrag van fl. 100 veranderd in € 50
Doel en beheer van Facebook opgenomen
Benzinevergoeding toegevoegd
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