
Agenda Algemene Leden Vergadering IVN-Texel 2022

Natuurcentrum De Marel, 5 april 2022, 20.15 uur

Voorafgaand aan de ALV is er een “voorjaarswandeling” rondom de Marel o.l.v
een gids.

Deze wandeling begint om 19.15 bij de ingang van de Marel

Tijdens de ALV worden geen stukken getoond en zijn er geen papieren exemplaren van de
stukken aanwezig. Vriendelijk verzoek om indien gewenst zelf de stukken mee te nemen.

1. Goedkeuring Notulen ALV 2021
U vindt de notulen door hier te klikken.

2. Bestuur en Commissies
● IVN Texel beleidsplan

Voor de periode 2020 - 2023 heeft het bestuur in 2019 een lange termijn
beleidsplan opgesteld met een aantal doelen. Dat beleidsplan is op de ALV
van 2020 vastgesteld. U vindt het beleidsplan door hier te klikken.

● Cursussen
In 2019 en 2020 zijn een aantal cursussen voorbereid, opgestart en deels
gegeven. Wegens Covid-19 zijn deze cursussen stilgelegd maar worden
nu weer opgestart: de cursus voor Texelse buitengidsen wordt vervolgd in
voorjaar 2022. De Watergidsencursus en een vogelcursus i.s.m. de
Vogelwerkgroep worden weer (op)gestart in 2022. Een cursus
Duurzaamheid/Klimaat wordt voorbereid voor najaar 2022. Daarnaast
wordt ook het langjarig Kolkenonderzoek binnenkort weer opgestart en
wordt er gepeild of er behoefte is aan een cursus Determineren in het veld.

● Samenstelling bestuur.
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https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/conceptverslag_alv_2021.pdf
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/ivn_beleidsplan_2020_-_2023_pdf.pdf


Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden, Pauline de Kroon, Erick-Jan
Verheul en Jan de Leeuw. Pauline heeft aangegeven wegens drukke
werkzaamheden te willen stoppen als bestuurslid. Erick-Jan’s eerste
termijn loopt af in 2023. Jan de Leeuw’s tweede termijn loopt af in 2023 en
dan is hij niet meet verkiesbaar. Uitbreiding van het bestuur met 1 en liefst
2 leden is gewenst om de verschillende taken van het bestuur beter te
kunnen uitvoeren en verdelen.
Het goede nieuws is dat Lutz Lohse, Sabien Bosman en Willeke Nederlof
zich verkiesbaar hebben gesteld als bestuurslid. Zij zullen zich kort
voorstellen en daarna kan gestemd worden.

3. Financiën
● Financieel verslag 2021

U vindt het financieel verslag 2021 door hier te klikken.
Toelichting penningmeester

-Goedkeuring kascommissie en samenstelling kascommissie. Een reserve lid
voor de kascommissie 2022 wordt gezocht.

● Voorstel begroting 2022.
U vindt de begroting 2022 door hier te klikken.
Toelichting bestuur IVN Texel op begroting
De voorgestelde begroting 2022 is sluitend.

- In de periode 2015 t/m 2020 is de contributie ondanks stijgende kosten, met
slechts 2 euro verhoogd voor gewone leden en voor gezinsleden 5,50 euro.
Om financieel gezond te blijven en mede lettend op de minimale contributie
die landelijk IVN adviseert (24 euro in 2022) wordt, zoals eerder vastgelegd in
de ALV van 2020, in 2022 een bescheiden verhoging van de contributie voor
gewone leden doorgevoerd. De contributie voor de gewone leden wordt dus
24 euro in 2022. De contributie voor gezinsleden blijft gehandhaafd op 7,50
euro.

4. Jaarverslag secretaris 2021
U vindt het jaarverslag van de secretaris door hier te klikken.

5. Werkgroepen/Cursussen – ter kennisgeving -
● Verslag Werkgroepenoverleg 2021.
U vindt het verslag door hier te klikken.

● Jaarverslag loopkeverwerkgroep

● Jaarverslagen werkgroepen 2021
U vindt de verslagen door hier te klikken.

6. Samenwerking IVN-Texel en Vogelwerkgroep Texel (VWG)
Sinds eind 2019 en in 2020 is er enkele malen bestuurlijk overleg geweest tussen
IVN en VWG over mogelijke samenwerking. Het samenwerken bij het geven van
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https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/financieel_verslag_ivn_texel_2021_definitief.pdf
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/financieel_verslag_ivn_texel_2021_definitief.pdf
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/jaarverslag_secretaris_2021.pdf
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/conceptverslag_verlaat_wgo_2021.pdf
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/jaarverslag_2021_loopkeverwerkgroep.pdf
https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/ivn_jaarverslagen_werkgroepen_2021.pdf


een gezamenlijke vogelcursus is hiervan een concreet voorbeeld. Een
gemeenschappelijke Vlinderwerkgroep o.l.v. Marcel Wijnalda is opgericht en na
twee lezingen van Adriaan Dijksen over vlinders in het voorjaar van 2022 worden
de eerste twee vlinder excursies gepland. Verder is afgesproken dat presentaties
van IVN of VWG toegankelijk zijn voor leden van beide organisaties.

7. Websites Texelse Dennen en Landschapselementen Hoge Berg
Nu de Corona perikelen voorbij lijken te zijn wordt in samenwerking met SBB
weer gewerkt aan 1 of 2 zogenaamde boomwandelingen in de Texelse dennen
als toevoeging aan de website www.texelsedennen.nl .
Een website over landschapselementen rondom Den Hoorn is in de maak. De
inleiding daarvan is al op de nieuwspagina van onze website te vinden.

8. Rondvraag en Sluiting
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http://www.texelsedennen.nl

