
  
Algemene Ledenvergadering   
 

Datum: zaterdag 21 mei 2022 
Aanvang 10.00 uur; vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar! 
Locatie: NatuurlijkBUITEN, Toldijk 11 in Sinderen  

Programma: 
Leden en donateurs van IVN De Oude IJsselstreek worden van harte uitgenodigd voor het bijwonen 
van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 21 mei a.s., dit jaar georganiseerd door de 
regiowerkgroep Strang en Iessel.  
Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar. De vergadering begint om 10.00 uur en zal om 11.30 uur eindigen. 
Aansluitend kan men kiezen uit twee activiteiten. 
 
Anna Kemp neemt je mee voor een wandeling door hun bijzondere tuin en vertelt hierover in relatie met 
de vogels die er nu te zien zijn. Voor de mensen die binnen blijven staat Aart Stans, als ambassadeur, 
klaar om te vertellen over het initiatief van Stichting Landschapsbeheer Gelderland om per gemeente een 
eigen leernetwerk “biodiversiteit speciaal voor buitenlui” op te bouwen. 
 
Tussen 12.45 uur en 13.30 uur sluiten we de ALV af met soep en een broodje.  
In verband met de catering graag opgeven via het aanmeldformulier op de website of telefonisch bij 
Ellis Breukelaar, tel nr: 06-50470431, uiterlijk 16 mei 2022. 
 
Agenda: 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
 

2. Verslag van de ALV gehouden op 18 september 2021 (bijlage 1*) 
 

3. Jaarverslag 2021 van het bestuur (bijlage 2*) 
 

4. Bereikmeting 2021 en jaarverslagen van de werkgroepen (bijlage 3*) 
Voor inhoudelijke verslaglegging over het jaar 2021 van alle werkgroepen verwijzen wij naar de 
werkgroep pagina's op onze website: www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek 

 
5. Financieel verslag 2021, balans en begroting 2022 (bijlage 4* en 5*) 
 
6. Kascontrolecommissie 

➢ Grada van Zijderveld en Henk Oostendorp  hebben de financiën gecontroleerd 
➢ Benoeming van nieuwe kascontrolecommissie 

 
7. Jubilea en afscheid  

➢ Huldiging van de jubilarissen  
➢ Afscheid coördinator 
 

8. Toelichting op de plannen voor 2022 
➢ Contributie 2023 en afdracht IVN landelijk per 1 januari 2023 
➢ Aantal leden/donateurs, inclusief aanwas en vertrek in 2021 
➢ Samenwerking met KNNV  
➢ Meerjaren- en investeringplan 
 

9. Rondvraag 
 

10.Sluiting 
*) De bijlagen, waarnaar wordt verwezen in deze agenda, staan vanaf 3 mei 2022 gepubliceerd 
op onze website.  

http://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek

