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Concept Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2022   
Datum: 16 maart 2022  
Aanwezig: 36 leden  Afwezig met bericht: 15 leden   
Presentielijst en lijst met afmeldingen bij het secretariaat 
Voorzitter (waarnemend): Ingrid Mooren   Verslag: Anna de Waal 
Bestuursleden: Geert Veldhuis, Astrid Bijster, Trudy Haitsma 
 

1 Opening door de voorzitter dhr. Geert Veldhuis 

Geert heet iedereen welkom en feliciteert de aanwezigen met het feit dat IVN West-Friesland 
vandaag precies 50 jaar bestaat.  

Dit is het laatste moment dat Geert als voorzitter optreedt.  

Agenda punt 7 wordt eerst behandeld: de ALV moet haar goedkeuring geven voor de 
voordracht van de nieuwe bestuursleden, Ingrid Mooren, Linda Smit en Pieter van de Wiel. 
Na een voorstelrondje van ieder gaat de ALV akkoord met de voordracht. Er zijn ook twee 
aftredingen, Geert Veldhuis en Astrid Bijster. Ook hier gaat de ALV mee akkoord. Er blijft een 
vacature als voorzitter. 

Nieuwe bestuur 2022: Ingrid Mooren secretaris, Trudy Haitsma penningmeester, Linda Smit 
algemeen bestuurslid, Pieter van de Wiel algemeen bestuurslid.  
 

Ingrid neemt als waarnemend voorzitter het stokje over van Geert. 

 
2 Goedkeuring/vaststelling van de agenda van de agenda 
Agenda wordt vastgesteld. 

 
3 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2021 
Deze ALV heeft later in het jaar plaatsgevonden vanwege covid.  
Opmerkingen n.a.v. dit verslag:  

Punt D: vrijwillige bijdrage is omgezet naar een vaste bijdrage, leden € 2,- en niet 
leden € 4,-. De bijdrage IVN West- Friesland is nog steeds laag in vergelijking met 
andere afdelingen. Het blijft een aandachtspunt. 
Actiepunt: afstemmen 16 maart 2022 met het KNNV, is uitgevoerd.  
Rick de Moel heeft zich teruggetrokken als algemeen bestuurslid (i.v.m. studie in 
Wageningen). 

Het verslag ALV 2021 wordt goedgekeurd. 
  

4 Mededelingen van het bestuur  
Het verhaal van het bestuur 
In juni 2021 waren er nog drie bestuursleden over. Trudy heeft Ingrid gevraagd om secretaris 
te worden. In oktober heeft Linda aan Pieter gevraagd om als mogelijk adviseur een 
bestuursvergadering bij te wonen. Pieter kwam met het idee om een verenigingsplan te 
maken. Samen met Ingrid, Astrid, Trudy en Linda heeft Pieter het Verenigingsplan 
vormgegeven.  
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Geert gaf aan in januari 2022 zijn functie als voorzitter neer te leggen. Astrid, die al meer dan 
twintig jaar bestuurslid is, gaf aan bij de ALV van 16 maart 2022 te stoppen. 
  
Met Trudy en Ingrid als overgebleven bestuursleden zou het voortbestaan van IVN West-
Friesland in gevaar komen en dat in het jaar dat de vereniging 50 jaar bestaat.  
Gelukkig gaven Pieter en Linda aan als algemeen bestuurslid toe te willen treden.  
 De bestuursleden voelen dat zij echt bij de vereniging worden getrokken door enthousiaste 
actieve leden. Zij voelen zich welkom binnen het IVN West-Friesland. 
Samen gaan we op pad naar het 60-jarig jubileum. 
 
Jaarverslag 2021 
Het was een moeizaam jaar door alle beperkende corona maatregelen. 
Het probleem van de schoonmaak van de gezamenlijk ruimtes binnen het SP lag er nog 
steeds. Geert Veldhuizen heeft zich hiervoor enorm ingezet en dit heeft geleid tot een 
gezamenlijke overeenkomst. Chapeau Geert! 
 
Samenvatting jaarverslagen werkgroepen 
Ondanks corona hebben de werkgroepen met betrokken mensen veel tot stand gebracht. 
Ingrid: “Daar word je warm van, heel erg bedankt voor jullie inzet.” 
 
Het verenigingsjaarplan.  

 
Door samenwerking van de leden en vrijwilligers met sponsors en partners kan de 
organisatie met een goed beleidsplan en een duidelijke strategie zorgen voor stabiliteit en 
continuïteit. De missie van het IVN: mens en natuur met elkaar te verbinden door 
natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en natuurbeheer. Door elan, passie en 
deskundigheid te combineren bij het aanbieden van cursussen en activiteiten gaan 
bezoekers en deelnemers natuurbewuster en met verwondering naar huis. De leden geven 
het weer door aan de kinderen. 
Doelstellingen: aantrekkelijk aanbod, voldoende actieve vrijwilligers en voldoende financiële 
reserve.  
Het organogram geeft structuur en duidelijkheid. De ALV is de eigenaar van de vereniging. 
We hebben een voorzitter nodig als gezicht van de vereniging. Er wordt gewerkt aan een 
heldere communicatiestructuur. De bestuursleden nemen contact op met de coördinatoren 
van de werkgroepen om te horen hoe het werkt in de werkgroep. 
Office 365 is een prima programma voor het opzetten van een goed communicatiesysteem. 
Max en Pieter zijn hier volop mee bezig. De grote lijnen zijn uitgezet maar er wordt nog 
gefinetuned. Pieter geeft workshops over hoe te werken met Office 365. Als er vragen zijn 
neem dan contact op met Pieter. pieter@ivn-westfriesland.nl  
 
Jubileumactiviteiten 
Komende zaterdag, 19 maart is de Jubileum Lente Wandeling in het Egboetswater. Dit 
vanwege het feit dat de nieuwsjaarwandeling vervallen is door corona. De organisatie is in 
handen van Linda en Pieter. De Jubileum Lente Wandeling is voor leden en start om 12.30 
uur 

mailto:pieter@ivn-westfriesland.nl
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Viering 50-jarig jubileum 
De commissie bestaande uit Geert Veldhuis, Astrid Bijster, Susan Blomsma, Geert 
Pietersen, Toos Brink en Nico Bregman heeft al heel wat werk verricht. Het jubileum wordt 
gevierd tijdens het weekend van 23 en 24 april. Zaterdag 23 april is voor genodigden. Dan 
wordt het voedselbos De Haling ook officieel geopend. Zondag 24 april is voor de leden. Er 
zijn presentaties van de werkgroepen.  
 
Coördinatoren en vertrouwenspersonen 
Marianne Ouwerkerk, coördinator van de natuurkoffer, geeft het stokje door aan Ria de 
Graaf.  
Vertrouwenspersonen: Eleonora de Boer stopt en Herma Compaan neemt het van haar 
over. Herma stelt zich voor tijdens de vergadering. Ondanks zijn ziekte blijft Tjalling zijn 
functie als vertrouwenspersoon vervullen.  
Marian en Eleonora worden hartelijk bedankt voor hun inzet. 
  
5 Uitreiking van de Snoeshaan 
De vogel met een rare snuit is gemaakt door de vrouw van Tjalling James en Gerard de 
Graaf heeft het nestje gemaakt. De Snoeshaan wordt door Trudy uitgereikt aan Han Oranje. 
Han heeft een behoorlijke staat van dienst: vogelkastjes maken, materialen beheren, actief 
binnen het Ecoproject, vrijwilliger zijn is een dagtaak. Han mag komend jaar op de 
Snoeshaan passen en is hiermee zeer vereerd. Bedankt Han, hij krijgt bloemen als toegift.  

 

6 Afscheid van bestuursleden Geert Veldhuis en Astrid Bijster  
Officieel afscheid van Geert. Trudy is in de analen (Alchemilla’s) gedoken. Op 13 maart 2018 
werd Geert tot voorzitter benoemd. Geert zijn motto is ‘Wie groen doet, groen ontmoet.’ 
Groene educatie zit in de vezels van Geert. Geert deelde zijn goede ideeën en met veel 
energie en inzet probeerde hij deze ideeën gezamenlijk inhoud te geven. De eerste 
rimpeling: de penningmeester viel uit en Geert nam deze taak erbij, de corona beperkingen 
werden steeds strenger, inkomsten vielen weg en bezuinigingen. Hoe ga je verder als 
bestuur en voorzitter? Uiteindelijk draag je als voorzitter de eindverantwoording. Geert heeft 
de vereniging door een paar moeilijke jaren geleid. 
Jammer dat Geert ons verlaat als voorzitter. Onze dank is groot, maar we blijven elkaar 
tegenkomen. Geert zal ons blijven inspireren. Bloemen en een cadeautje voor Geert. 

 
Afscheid van Astrid. Astrid is al heel lang lid van het IVN. Verbijsterd waren we toen we 
zagen dat Astrid al 22 jaar lid is van het bestuur en zich nog steeds met zoveel plezier en 
energie inzet voor verschillende IVN-zaken. Als bestuurslid behoort Astrid tot de 
buitencategorie. Even een opsomming: 
NGO, sinds 2012 algemeen lid van het bestuur, cursusleider, met veel enthousiasme 
natuureducatie, Natuurkoffer, vrijwilligersuitjes, IVN Noord Holland. Zelfs op de website van 
het Landelijk IVN staat haar foto. Voedselbos. Dit jaar weer gestart met NGO. Astrid is 
natuureducatie. Tomeloze energie en doorzettingsvermogen. Zeer veel dank. Dit verdient 
een erelidmaatschap van de vereniging, een dinerbon en een bos bloemen. 
Astrid vindt het heel speciaal om erelid te zijn en gaat verder met de andere taken.  

 
PAUZE  

 

Met een slag van de voorzittershamer wordt de ALV voortgezet.  

Nogmaals de vraag van Ingrid ‘Aan wie komt deze voorzittershamer toe?????? 

 
7 Financieel jaarverslag 2021  

Wordt rondgedeeld. Ieder lid heeft via Office 365 deze documenten kunnen lezen.  
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Trudy presenteert de documenten.  
Enkele opmerkingen:  
Inkomsten voedselbos: het bedrag van de kosten. Deze kosten zijn donaties.  
Verslag wordt goedgekeurd. 

 
8 Verslag controle kascommissie + benoemen van commissie 2022 
Op 15 februari 2022 heeft de kascommissie bestaande uit Geert Pietersen en Jan Kreuk de 
controle uitgevoerd. Alles is in orde bevonden. Zij stellen de vergadering voor om de 
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor de boekhouding van 2021.  
Kascommissies voor komend jaar bestaat uit Jan Kreuk en Han Oranje. Nico Bregman stelt 
zich beschikbaar als reservelid. 

 
9 Begroting 2022 
Het is altijd moeilijk om een begroting op te stellen zeker na een Corona jaar. Begroting: 
schoolexcursies 2022 volgens de werkgroep is het bedrag reëel, 2021 was een Coronajaar 

 

10 Rondvraag 
- De actieve ledendag wordt gehouden op 24 september. Commissie bestaande uit 

Jan Kreuk, Han Oranje, Anna Frederiks en Elcke Ransijn bereidt deze dag voor. 
Tevens wordt tijdens deze dag aandacht besteed aan de jubilarissen van de 
afgelopen twee jaar. Geert heeft een lijst van namen en zal deze doorsturen naar de 
commissie.  

- Overleg met de KNNV is geweest. Namens de KNNV gefeliciteerd met het jubileum.  
- Alchemilla data inleveren kopij en verschijnen van het zomernummer klopt niet. Hans 

vertelt dat dit een foutje was. 31 maart is de datum voor inleveren van de kopij. De 
Alchemilla verschijnt op 1 mei. Dit vermelden in de nieuwsbrief.  

- Scholenwerkgroep: kosten rondleiding groep €40,-. Het bedrag is erg laag. 
Aandachtspunt: Subsidies aanvragen bij gemeenten.  

Nog enkele kleine punten: 
- Het bestuur bestaat nu uit vier enthousiaste mensen. We hopen dat iemand zich 

meldt als voorzitter. De voorzitter is het gezicht van de vereniging. Versterking zou 
heel fijn zijn. Weet je iemand benader deze persoon dan persoonlijk en ga het 
gesprek aan. Help ons mensen zoeken.  

- De gemeente Stedebroec heeft een uitnodiging gestuurd om in gesprek te gaan over 
het erfgoed in de gemeente. Namens het IVN gaat Elcke Ransijn daar heen.  

Datum: dinsdag avond 22 maart. 

- De schoonmaak (Terpzaal en benedenruimtes) is tot nu toe door vrijwilligers gedaan. 
Wie wil ondersteunen? De vrijwilligers verdienen een dik applaus. 

- Een groot applaus voor Toos, Zij heeft ervoor gezorgd dat alles voor vanavond pico 

bello in orde was. Geweldig Toos. 

 

Afsluiting officieel gedeelte ALV om 21.45 uur 

We sluiten deze feestelijke ALV af met een hapje en drankje. 

 


