
 
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 

 

 

Datum: 18 maart 2021 

Plaats: ZOOM 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Aanwezig:  

Fons van Kuik, Martijn Disco, Martin van Genderen, Mary van de Plank, 

Eveline Zijderveld, Jennifer Huizing, Frank Borgart, Ton Baselmans, 

Carin Laarman, Nelleke Both, Ton Ikink, Loes Truijens, 

Tiny Scholten, Margriet van der Sloot, Everdien Smeenk, Karin Lenten, 

Ans Zijderveld, Richard Janzen, Ivon Vrolijk, Hans Lappee 

 

 

1)  Welkom  

 

Martijn heet iedereen welkom. 

De vergadering vindt plaats via Zoom. 

Niemand heeft bezwaar dat de vergadering wordt opgenomen 

 

2)  Mededelingen en ingekomen stukken  

 

• De volgende leden zijn meer dan 25 jaar lid: Tiny Scholten, Sylvia Verschuren, 

Ton Ikink, Gerrit Nauta, Brigitte Holl, Mary van de Planck, Jan Marsman. Van 

harte gefeliciteerd!  

De herinneringsspeldjes worden door Martijn persoonlijk bezorgd. 

 

• Vanuit de aanwezige leden zijn er verder geen mededelingen. 

 

3) Verslag ALV 2020 

 

Ton wil graag de goedkeuring van de kascommissie van vorige jaar zien. 

Martin laat zien waar op de IVN-site alle verslagen te zien zijn. 

 

Het verslag van de ALV van 2020 wordt goedgekeurd. 

 

4) Financiën  

 

Jaarrekening 2020 

 

Fons bespreekt het financiële verslag van 2020. 



 
De balans laat zien dat we goed bij kas zitten. Fons doet een oproep om het 

vooral aan te geven als ergens geld voor nodig is 

Ton vraagt of de subsidie voor Tiny Forest eenmalig is. Fons meldt dat dat klopt: 

het is een aanvangssubsidie. Verder ondersteund Ton het voorstel van het 

bestuur om de reservering voor de wandelboekjes te laten vervallen. De 

vergadering stemt hiermee in. 

Wat we precies gaan doen met eventuele uitbrengen van boekjes gaan we nog 

bepalen, de reservering komt in ieder geval te vervallen en wordt toegevoegd 

aan het eigen vermogen. Ivon geeft aan dat ze bij KNIJ in verband met de 

Bioblitz juist wel een boekje uitbrengen. 

De meeste werkgroepen hebben door corona weinig uitgegeven. 

In 2020 is een laatste advertentie in het Zeggeblad geweest, we gaan niet op 

zoek naar nieuwe adverteerders. De kascommissie heeft de jaarrekening 

goedgekeurd. Het bestuur bedankt de kascommissie en ze krijgen voor hun inzet 

een fles wijn. 

De ALV bedankt de penningmeester en verleent decharge aan het bestuur 

waarmee de jaarrekening hiermee is goedgekeurd. 

 

De nieuwe kascommissie voor 2021 zal bestaan uit Gerrit Nauta en Hans Lappee. 

Nelleke Both geeft zich al op voor 2022! 

 

Begroting 2021 

 

Fons legt de begroting van 2021 voor aan de ALV. Hij werkt het punt voor punt 

duidelijk door. Er lijkt een verlies van ongeveer 2000 euro te ontstaan. 

 

• Er ontstaat even verwarring bij de gedachte dat we 2 jaar subsidie van gemeente 

IJsselstein missen. Dit blijkt een misverstand. Het was wel per ongeluk uit de 

begroting gelaten.  

• Mary vraagt of de redactie van het Zeggeblad ook als een werkgroep 

meegenomen kan worden in de begroting en dan ook recht heeft op 150 euro. 

Iedereen is het daar mee eens. 

• Cirkeltje rond krijgt dit jaar 400 euro subsidie in plaats van 300 euro. 

 

• Fons past de begroting aan op bovenstaande opmerkingen. 

 

• De vergadering keurt de begroting van 2021 hiermee goed.  

 

5)    KWIS 

 

Ter ontspanning wordt er even door Martin een Kahoot quiz gehouden. 

Deze wordt door Karin Lenten gewonnen. Zij krijgt hiervoor een IVN-petje. 

Nelleke en Margriet waren respectievelijk tweede en derde. 



 
 

6)    Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 

 

Martin laat nog even zien waar alle verslagen staan en loopt in vogelvlucht langs 

2020. Het was een moeilijk jaar met minder activiteiten dan gewoonlijk, 

veroorzaakt door de corona-beperkingen. Toch ging er nog heel wat door: 

idylles, bermonderzoeken, Tiny Forest, gidsen opleiding en meer. 

Ivon Vrolijk vertelt in het kort wat het KNIJ gedaan heeft en van plan is. Ook dit 

verslag/plan staat op de IVN-site ter inzage. 

 

Everdien Smeenk stelt zich voor als tweede vertrouwenspersoon. 

 

Het jaar 2021 komt in het teken te staan van de bioblitz bij de 

fruitbomencollectie in IJsselstein en de bioblitz light bij het lentefeest in 

Nieuwegein. 

 

7)    Bestuurssamenstelling 

 

Er zijn geen tegenkandidaten. Het bestuur blijft zoals het is.  

Fons meldt hij nog steeds wil stoppen als penningmeester. Leden die 

geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij het bestuur. Fons kan de toekomstige 

penningmeester dan de komende maanden inwerken. Er is wel een 

geïnteresseerde. Fons gaat haar benaderen. 

Fons en Martin worden herbenoemd. 

 

 

8)    Rondvraag 

 

Er zijn verder geen rondvragen. Hans Lappee geeft nog complimenten dat IVN 

zoveel activiteiten heeft. 

 

9) Afsluiting 

 

De vergadering wordt afgesloten zonder drankje. 


