
 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering IVN Maas & Niers op 18 november 2021 

20:00 – 21:30 digitaal via Zoom 

  
 

 Onderwerp B Toelichting 
1.  Opening en agenda  J.W. opent deze digitale vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 23 leden 

waarvan 19 digitaal aanwezig. Hopelijk zal de volgende ALV weer fysiek zijn, deze 
wordt naar verwachting tussen maart en mei 2022 gepland. 
Jubilarissen staan niet op agenda, digitaal is er niet echt feestelijk aandacht aan hen 
te geven. Komt terug op de volgende fysieke ALV,  

2.  Mededelingen en 
ingekomen stukken 

 - J.W. bedankt zijn voorganger M. van R. namens alle leden. Zijn inzet is enorm 
gewaardeerd. We houden contact met hem. 

- Rapportage vertrouwenspersonen (1 melding, is afgehandeld). 
- We zijn met SBB in gesprek over de overeenkomst voor het gebruik van het 

gebouw. De volgende ALV of eventueel een ingelaste ALV komt het bestuur 
hierop terug voor besluitvorming. 

3.  Verslag ALV 
20.02.2020 

 
 
B 

De notulen worden doorgenomen, zijn ook in de Manie gepubliceerd. Er zijn geen 
vragen over het verslag.  
De notulen 20.02.2020 worden door de vergadering vastgesteld. 

4.  Verslag kascontrole 
commissie over 2020 
Financieel jaarverslag 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
B 
 
B 
 

Toelichting door J.W. als oud-penningmeester 
- Vaststellen jaarverslag 2020, in het algemeen was het een goed financieel jaar. 

Door corona zijn de uitgaven heel beperkt geweest. De kosten van de Manie, 
schoonmaak en onderhoud van het gebouw zijn lager uitgevallen dan gepland. 
Landschapsbeheer heeft een nieuwe container aangeschaft. Ook voor activiteiten 
zijn door corona de kosten lager geweest dan gepland. Bij inkomsten zijn er baten 
door het plaatsen van uilenkasten. Er zijn 2 donaties na overlijden geweest en een 
gift van een jubilaris. Ook de RABO clubkas was positief. Het jaar wordt afgesloten 
met een positief saldo van € 6410,75. 

- G.V. en M.T. hebben als kascommissie de controle uitgevoerd. Alles klopte en er 
waren geen vragen. De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te 
verlenen en het jaarverslag vast te stellen.  

- Het financieel jaarverslag wordt door de ALV vastgesteld en de ALV verleent 
decharge aan het bestuur over 2020. 

- J.W. bedankt beide dames voor hun inzet als kascommissie. G.V. treedt af 
aangezien haar termijn erop zit. R.E. meldt zich aan en wordt benoemd als nieuw 
lid kascontrolecommissie. 

5.  Begroting 2022  
 
 
 
 
B 

Toelichting door HvdV de nieuwe penningmeester. Door corona is het een beetje 
lastig om goed te ramen. Er is een sluitende begroting opgesteld op basis van de 
raming van 2021. Er zijn extra uitgaven voor een eventuele huur van het gebouw 
gepland. Er wordt door HvdV en G.V. gewerkt aan het opschonen van de 
ledenadministratie en die effecten zijn in deze begroting verwerkt. 
De begroting 2022 wordt door de ALV vastgesteld. 

6.  Contributie 2022  
 
 
 
 
 
 
 
B 

Door IVN landelijk wordt de afdracht vanuit de afdeling verhoogd naar € 12.50 per 
lid. Daarnaast is de kwaliteit van ons ledenbestand (nog) niet op het niveau waarop 
het zou moeten zijn. Zo komen we regelmatig leden tegen die aangeven geen lid 
meer te zijn. Hiervoor heeft wel afdracht aan landelijk plaatsgevonden. Ook blijkt het 
aantal groentjes na een kritische controle, o.a. als gevolg van corona, circa 50% lager. 
Effect is dat dit financiële gevolgen heeft voor de subsidie van de gemeente. We 
verwachten dat SBB wellicht huur gaat vragen voor het gebouw, hier moet rekening 
mee gehouden worden.  
De contributie voor een A-lid wordt €25, voor een C-lid €12,50, donateurs betalen 
minimaal €20 en voor een jeugdlid €7,50. Voor alle lidmaatschappen geldt een 



korting van €1,50 indien de factuur digitaal verstuurd kan worden. 
Hebben wij een actief mailadres van het lid, dan krijgt die de factuur automatisch in 
de mailbox en € 1,50 korting. Zo niet dan komt de factuur via TNT post bij je in de 
bus, de € 1,50 is ter dekking van de print- en portokosten ed.  
Dat zijn werkelijke kosten. Het versturen van de factuur via de Manie bleek niet goed 
te verlopen, vandaar dat dat is gewijzigd.   
M.T. geeft aan de groentjes van €5 naar €7,50 gaat, dat is best een flinke verhoging. 
Met korting is het echter €6 en van de groentjes zijn in nagenoeg alle gevallen email-
adressen beschikbaar, dus de korting is bijna altijd van toepassing. Martha voegt zich 
in het besluit naar de meerderheid. 
De vergadering stelt de contributie voor 2022 vast zoals in de notitie “Contributie 
2022” is verwoord. 
Er wordt door M.K. gevraagd of er ook een studentenlidmaatschap bestaat? Nee, dat 
is niet het geval, maar als de ouders lid zijn, dan kan de student huisgenoot lid zijn (C-
lid). 

7.  Verkiezing nieuwe 
bestuursleden 

 Het bestuur is op zoek naar een voorzitter. Op de website staat het profiel. Er zijn 
geen kandidaten gemeld. J.W. is bereid om tot de volgende ALV waarnemend 
voorzitter te blijven, maar er wordt wel verder gezocht. 

8.  Wijziging statuten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

In verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) moeten 
de statuten aangepast worden. Op 1 juli 2021 is de wet WBTR in werking getreden. 
Hierin wordt geregeld: de positie en verplichtingen van de bestuursleden, 
aansprakelijkheid, regels voor de goedkeuring van het financieel beleid, regels over 
belangenverstrengeling en de procedure bij grote uitgaven of investeringen. 
Deze wijziging is geen vrije keuze maar verplicht door de overheid opgelegd. 
Vanuit IVN landelijk heeft het notariskantoor waar de IVN bij is aangesloten een 
concept akte opgesteld die aan deze nieuwe wet voldoet. Deze akte is de basis voor 
de gewijzigde statuten. Formeel dient onze ALV goedkeuring te geven voor deze 
wijziging. Het bestuur stelt voor om een afspraak te maken met de notaris om een en 
ander te formaliseren 
De vergadering gaat akkoord en geeft het bestuur opdracht de gewijzigde statuten 
op korte termijn vast te laten leggen bij de notaris. 
De voorzitter dankt J.T. en HvdV voor hun werk hieraan. 

9.  Organisatie-agenda 
2022 

 J.W. licht het jaarprogramma 2022 toe. Afhankelijk van de aangescherpte corona-
maatregelen kunnen activiteiten wel of niet doorgaan. Over de activiteiten worden 
leden tijdig via de nieuwsbrief of de Manie geïnformeerd. 
J.T. is coördinator van de werkgroepen. Zo spoedig mogelijk wordt een 
werkgroepenbijeenkomst georganiseerd om met coördinatoren hun 
plaatsvervangers te vinden voor betere continuïteit. 

10. D
e 
M
a
n
i
e 

Licht & Gericht  J.W. geeft een presentatie over ontwikkelingen en verbeteringen die in het kader van 
Licht & Gericht zijn ingezet. Er is door het bestuur en de werkgroepen hard aan de 
verbeteringen gewerkt. J.W. licht deze toe. 
Eens per jaar is er overleg met bestuur en de werkgroepen. Dat is in 2021 gestart. 
Met iedere werkgroep loopt een bestuurslid mee. 
De Manie is inhoudelijk en qua vorm sterk verbeterd. Er wordt een ‘groene’ journalist 
gezocht die voor de nieuwsbrief en de Manie verhalen ophaalt bij werkgroepen en 
leden. Ook de nieuwsbrief en de website zijn sterk verbeterd. 
Doelstelling is om meer jongere leden (14-18 jaar, de leeftijd na de groentjes) te 
binden, een kleine groep gaat hiermee bezig. Het bestuur wil graag een 
gezinslidmaatschap introduceren en is hierover met landelijk in gesprek. 
Er wordt gekeken naar meer ontmoetingsmogelijkheden tussen leden onderling en 
tussen leden en werkgroepen. Die ideeën worden uitgevoerd zodra corona het 
toelaat. Ook worden er nieuwe, interessante korte cursussen gepland. 
Het bestuur is heel actief en vergadert inmiddels korter en effectiever. 
Het bestuur gaat gerichter de politiek van de gemeenten in het gebied benaderen, 
ook om natuur en duurzaamheid meer in de partijprogramma’s te krijgen. 
Cultuur en wij-gevoel versterken krijgt meer focus en nadruk de komende jaren. IVN 
staat voor de natuur en duurzaamheid en we zijn hier trots op. Daarbij is meer wij-
gevoel en betrokkenheid van leden belangrijk. De missie en visie worden vernieuwd.  
Het verbetertraject gaat ieder jaar geëvalueerd worden zodat plannen goed in beeld 
blijven.  



N.K. vraagt naar het verschil tussen huisgenoot- en gezinslidmaatschap. Huisgenoot 
is 2e lid in gezin en gezin is ouders en 2 a 3 kinderen samen. 
Opgemerkt wordt dat de nieuwsbrief niet maandelijks maar eens per 6 weken 
verschijnt. 
J.B.  geeft naar aanleiding van landbouwers meer betrekken aan dat hij gesproken 
heeft met een vertegenwoordiger van de biologische landbouwers en adviseert om 
contact met hem op te nemen. J.B. mailt de naam aan J.W. door. J.W. geeft aan dat 
we ook graag een keer een presentatie willen organiseren door een biologische boer. 
J.W. geeft op een vraag aan dat hij met nieuwe leden altijd contact opneemt om hen 
welkom te houden en te vragen waar ze in geïnteresseerd zijn. Bij de groentjes doet 
de coördinator dat. M.K. wil graag contact met J.W. en mailt haar contactgegevens,  

11.  W.v.t.t.k en 
rondvraag 

 Er wordt door N.K. gevraagd wanneer de huur van SBB ter sprake komt. J.W. geeft 
aan dat we in gesprek zijn. Op een volgende ALV of een ingelaste ALV wordt hier 
verder op ingegaan. 
Het bestuur krijgt via de chat complimenten voor de inzet van het afgelopen jaar en 
alle verbeteringen die zijn opgepakt. 

12.  Sluiting  J.W. vat de besluiten van de vergadering samen. Het verslag wordt in de volgende 
Manie gepubliceerd. De Licht & Gericht presentatie van J.W. wordt op de website 
gezet zodat ieder die kan zien. Jan sluit de vergadering met dank voor ieders 
aanwezigheid en inbreng en hij hoopt iedereen de volgende keer in levende lijve te 
zijn. 

 

 

Besluitenlijst 

Datum   Besluit 

18.11.21  Het financieel jaarverslag 2020 is vastgesteld. 

18.11.21  De ALV verleent decharge aan het bestuur over 2020. 

18.11.21  R.E. wordt benoemd als nieuw lid kascontrolecommissie 

18.11.21  De begroting 2022 is vastgesteld. 

18.11.21  De nieuwe contributies voor 2022 zijn vastgesteld. 

18.11.21  Bestuur krijgt opdracht de statuten inzake WBTR te laten wijzigen. 

 


