
 
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 

 

 

Datum: 16 maart 2022 

Plaats: MEC 

Aanvang: 19.45 uur 

 

Aanwezig:  

Fons van Kuik, Martijn Disco, Martin van Genderen, Frank Borgart,  

Gerard Diemel,Ton Baselmans, Loes Truijens, Margriet van der Sloot,  

Karin Lenten, Richard Janzen, Frans Kok, Hans Lappee,  

Dicky Mooiweer, Marian Bos, Frans van Erven 

 

Afgemeld: 

Rens Wisseloo, Tiny Scholtens, Nelleke Both, Wim van Muiswinkel, Everdien Smeenk,  

Ivon Vrolijk, Cecile Kuipers 

 

1)  Welkom  

 

Martijn heet iedereen welkom. 

 

2)  Mededelingen en ingekomen stukken  

 

• De volgende leden zijn meer dan 25 jaar lid: Ellen Luttmer en Elsbeth de Vries. 

De herinneringsspeldjes worden door Martijn persoonlijk bezorgd. 

 

• Vanuit de aanwezige leden zijn er verder geen mededelingen. 

 

3) Verslag ALV 2021 

 

Ton Baselmans zegt graag achternamen in het verslag van de ALV te willen omdat er dubbele 

voornamen zijn 

Verder was de achternaam van Tiny en Sylvia verkeerd. Het had moeten zijn Tiny van 

Leeuwen en Sylvia Kramer 

 

Het verslag van de ALV van 2021 wordt goedgekeurd. 

 

4) Financiën  

 

Jaarrekening 2020 

 

Fons bespreekt het financiële verslag van 2021. 



 
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. 

Frans Kok meldt verder dat er boekjes van plantenwerkgroep worden overgenomen door de 

KNNV. 

 

Exploitatierekening 

 

De meeste werkgroepen geven erg weinig uit. Alleen de jeugdwerkgroep zit iets boven 

budget.  

 

De kascommissie had een andere samenstelling dan vorig jaar afgesproken wegens 

persoonlijke omstandigheden. 

De kascommissie nu bestaand uit Hans Lappee en Karin Lenten 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 2022 zal bestaan uit Hans Lappee en Nelleke Both. 

 

Begroting 2021 

 

Fons legt de begroting van 2022 voor aan de ALV. Hij werkt het punt voor punt duidelijk 

door. We gaan ruim 1400 euro interen.  

 

Gerard stelt voor om structurele uitgaven en inkomsten bij elkaar te zetten, omdat dat de vaste 

basis van de begroting is. Fons meldt dat in ons geval niet echt nodig is, omdat het allemaal 

vrij klein en overzichtelijk is. 

 

Het ledenuitje mag wel weer eens groter, omdat het een tijd niet is geweest, er wordt 1000 

euro voor uitgetrokken.  

 

Carin: er is ook wel eens geld nodig voor klussen zoals bij Cirkeltje rond. Er wordt besloten 

dat dat ook een werkgroep wordt. 

 

Ton: de werkgroep Natuurbeheer wordt Cirkeltje Rond. Het natuurpad mag eruit. 

 

Er komt een extra werkgroep bij : Natuurbelang. 

Het Zeggeblad wordt flink duurder. Loes legt uit dat het aantal pagina’s wisselt: het maart 

nummer is altijd groter in verband met de agenda. Soms is het blad groter vanwege extra, 

leuke kopij. Iedereen is er voor het Zeggeblad op dezelfde basis met net zoveel pagina’s uit 

geven als nu, en zelfs om iets meer exemplaren te drukken (om af en toe uit te delen).  



 
Het budget wordt verhoogd naar 1400 euro (incl. 5 extra exemplaren) 

Loes meldt dat Mary even niet mee kan werken aan het Zeggeblad en zegt dat een nieuw 

redactielid welkom is. 

 

De vergadering keurt de begroting voor 2022 goed.  

 

 

5)    Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022 

 

Martin loopt in vogelvlucht langs 2021. Het was een moeilijk jaar met minder activiteiten dan 

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

bermonderzoeken, gidsen opleiding en diverse excursies. 

Het jaar 2022 komt een beetje in het teken te staan van de bioblitz bij het Natuurkwartier in 

Nieuwegein. 

 

6)    Bestuurssamenstelling 

 

Er zijn geen tegenkandidaten. Martijn wordt herbenoemd. 

We hebben nog steeds geen vervanging voor Fons. Margriet zegt dat andere verenigingen 

soms ook een helemaal externe boekhouder hebben. 

 

Fons gaf vorig jaar al aan dat hij wil stoppen met het penningmeesterschap. Nu een jaar later 

hebben we nog steeds geen vervanging voor Fons. Margriet zegt dat andere verenigingen 

soms ook externe boekhouders hebben. 

 

Fons geeft aan dat het belangrijk is dat de financiële afhandelingen van de vereniging moet 

doorgaan. Daarom zal jij de boekhouding blijven doen, als gewoon lid, totdat er een nieuwe 

penningmeester komt. Hij stapt wel uit het bestuur en is dus geen penningmeester meer.  

Omdat hij nu dus het bestuur verlaat krijgt hij een fles wijn van Martijn. 

 

Dat houdt in dat we nu naar een algemeen bestuurslid zoeken, (wel liefst iemand die ook 

penningmeester wil worden). Binnen het bestuur moet wel nog iemand officieel de 

penningmeester worden in de loop van het jaar. 

 

Het bestuur bestaat voorlopig uit Martin en Martijn. 

 

7)    Ledenuitje 

 

Er zijn veel ideeën, er wordt wel gevraagd om ook Gerrit van Ravenhorst te polsen. 

 

- Boottocht biesbos 



 
- Botanische tuin Utrecht 

- Een busreis naar Andernach, een plaats met voedselbossen etc 

Dit zou wel een eigen bijdrage vereisen. 

- De Nieuwkoopse plassen 

 

 

Hans en Fons gaan het organiseren en vragen of Gerrit ook mee wil doen. 

Marian geeft aan ook mee te willen helpen. 

 

 

 

 

8)    Rondvraag 

 

Carin:  

- Het lentefeest is op 22 mei. 

- Het is nog niet gelukt de natuurwandelingen op de laatste woensdag ochtend van de 

maand op te starten. Er moet iemand anders gevonden worden om dit op te starten.  

Deze vraag mag in een komende nieuwsbrief 

- De gemeente zorgt voor alternatieve ruimte voor het MEC bij de kinderboerderij 

 

Margriet:  

- Er komt een lezing in september over bodembeestjes 

 

Ton: voorstel om weer eens een etentje, BBQ of High Tea te organiseren voor actieve leden. 

Frans Kok wil liever geen BBQ in verband met vegetariërs. 

 

 

9) Afsluiting 

 

De vergadering wordt afgesloten met een hapje en een drankje. 

 

 

 


