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Agenda Algemene Leden Vergadering
1.
2.
3.
4.
5.

Welkom
Aanvullingen agenda?
Notulen vorige vergadering
Beëindigen schorsing Edwin Kapitein
Penningmeesterszaken:
1. Begroting 2021 en 2022
2. Verslag kascommissie 2020
3. Benoeming kascommissie 2021 en 2022
4. Voorstel contributieverhoging

6. Afscheid bestuursleden
7. Aanstellen vertrouwenscontactpersoon
8. Vacatures
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Afsluiting

Toelichting
Ad 4. Beëindigen schorsing Edwin Kapitein
Het bestuur stelt voor de schorsing van Edwin Kapitein per direct te beëindigen. Over
hoe we terugkijken op de schorsing en hoe we nu precies verder gaan met elkaar, daar
wordt deze week nog verder over gesproken met bestuur en Edwin. Daaruit volgt
verslaglegging die op aanvraag bij de secretaris ter inzage zal zijn.
Ad 5.1. Begroting 2021 en 2022
In bijlage vinden jullie een voorstel voor de begroting voor 2021 en 2022. De vorige
penningmeester Evert had een voorstel gemaakt voor de begroting van 2021. Deze
hebben we door corona en het overlijden van Evert niet eerder weten voor te leggen
aan de ALV. We hebben het voorstel ongewijzigd overgenomen en leggen dat nu voor.
Het voorstel is tevens om de begroting van 2021 ook zo over te nemen voor 2022.
Ad 5.3. Afscheid en benoeming Kascommissie leden
Nico Betjes heeft 2 keer in de kascommissie gezeten: in 2019 en 2020. Joop Kosters
heeft 1 keer in de kascommissie: in 2020. Reservelid voor 2020 is Kees Helderman.
Omdat Kees is toegetreden tot het bestuur zoeken we nieuwe gegadigden voor het zijn
van commissie- dan wel reservelid.
Ad 5.4. Voorstel contributieverhoging 2022
Het bestuur stelt voor per 2022 de contributie gelijk te trekken en te houden met het
landelijk om een onwenselijk verschil van 2 euro in contributie op te heffen: momenteel
betalen leden die landelijk staan geregistreerd minimaal € 24,00 en leden die lokaal
staan geregistreerd minimaal € 22,00. Het voorgestelde bedrag: minimaal € 24,00 voor
2022 is gelijk aan de landelijke contributie. De lokale tarieven voor contributie
voor huisgenootleden € 12,50 en donateurs € 10,00 blijven gelijk.
Ad 6. Afscheid bestuursleden Joke en Paul
We hadden dit punt bijna vergeten op te nemen in de agenda, maar we moeten de
realiteit onder ogen zien: we zwaaien het volgende jaar twee zeer gewaardeerde
bestuursleden uit: Joke Dubelaar en Paul van den Bosch. We verzoeken de ALV decharge
te verlenen. We hopen dat we in 2022 de kans zullen krijgen om ze verdiend in het
zonnetje te zetten tijdens een feestelijker bijeenkomst ergens lekker buiten en met
elkaar.
Ad 7. Aanstellen vertrouwenscontactpersoon
Het bestuur stelt voor een vertrouwenscontactpersoon voor de afdeling Midden
Kennemerland aan te stellen. We zijn verheugd dat Jeltje Heideman – Feenstra zich
bereid heeft verklaard de functie op zich te nemen.
Ons voorstel om een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen loopt parallel aan een
voorstel van het landelijk bestuur om voor elke regio een vertrouwenspersoon aan te
stellen die de lokale vertrouwenscontactpersonen ter ondersteuning is en een tweede
loket biedt aan onze leden die behoefte hebben aan hulp en gehoor bij onfortuinlijke
verenigingszaken. Het landelijk voorstel wordt in stemming gebracht op de
eerstvolgende vergadering van de Landelijke Raad. Onze regionale afgevaardigde zal

daar namens alle Noord Hollandse afdelingen mee instemmen.
Het landelijk heeft het aanstellen van vertrouwenspersonen overigens gekoppeld aan
de campagne In Veilige Handen dat zich vooral richt op het voorkomen van sexueel
misbruik. Maar zowel vertrouwens- als vertrouwenscontactpersonen fungeren als veel
breder loket voor allerhande conflictsituaties.
Ad 8. Vacatures
We zijn in ieder geval op zoek naar:
 Een secretaris, hét hart en loket van IVN Midden Kennemerland
 Hulp bij communicatie en PR: van website beheer tot inhoudelijk schrijven van
posts op social media, redigeren van persberichten en contactpersoon zijn voor
de gedrukte en online kranten.
We vragen alle leden naar eigen interesse maar ook om mee te zoeken in eigen netwerk.

