Verslag algemene ledenvergadering via zoom 1 mei 2021
Aanwezig: 23 (bestuurs) leden
Nico Betjes, Lia van de Berghe, Henk van Bourgonje, Frank Buijs, Paul van den Bosch (notulist), Alice
Castelein, Katie Crouwels, Joke Dubelaar, Carly Freeman, Jackelien Glorie, Jacob Groen, Annegreet
van Arkel, Aris Groot, Kees Helderman, Yvonne Hondema, John de Jonge, Joke Levi, Mariska van der
Leij, Susanne van Reenen, Martijn Roubos, Hans Welbers, Ellie Wormgoor, Sandra Wouters.
Opening van de vergadering met voorwoord van Frank waarbij hij iedereen van harte welkom heet
en verklaart waarom de ALV via Zoom gaat. Hij geeft uitleg over het huidige bestuur en vertelt wat er
afgelopen jaar gespeeld heeft binnen de vereniging. Daarna vraagt hij om een minuut stilte ivm het
overlijden van Evert Castelein.
Toegevoegd wordt als punt 8a de overstap van de werkgroep Reptielen, Amfibieën en Vissen (RAV)
naar IVN Zuid‐Kennemerland.
Carly vraagt naar de veiligheid binnen de afdeling en of het stemmen anoniem is. De stemming is
anoniem. Er wordt een oefening gedaan met een testpoll om te zien hoe het stemmen gaat, met
positief resultaat.
Carly wil dat het décharge verlenen van het algemeen beleid van het bestuur later wordt besproken.
Frank vertelt hoe er is om gegaan met de Covid maatregelen, verder is het een nadeel dat men door
die situatie het onderlinge contact kwijtraakt. Hopelijk kunnen we vanaf de zomer de activiteiten
weer opstarten.
Hierna komt de uitleg over de schorsing van Edwin. Edwin heeft de schorsing aangevochten maar is
door de beroepscommissie in het ongelijk gesteld. De beroepscommissie gaf wel de aanbeveling om
de statuten en het huishoudelijke reglement van Midden‐Kennemerland aan te passen.
Carly: Bij de schorsing is niet onderzocht wie er gelijk had, het bestuur was zelf betrokken bij de
problemen. Een royement kan alleen bij zware vergrijpen en daar is hier geen sprake van. Verder is
er geen wederhoor geweest en weet Edwin niet wat de klachten zijn.
Frank: Geeft aan dat er in de herfst van 2020 een gesprek is geweest tussen Edwin en twee
beroepsmedewerkers van Landelijk IVN terwijl er op 28 december 2020 een overleg via Zoom is
geweest van het dagelijks bestuur en Edwin met Masja Gielstra als gespreksleider.
Bij dit laatste gesprek is door het bestuur voorgesteld dat Edwin zich een jaar lang niet zou mengen in
de afdelingsactiviteiten. Dit voorstel is door Edwin verworpen. Daarna is tot schorsing overgegaan.
Carly: Vraagt de ALV het royement te verwerpen, het is namelijk een conflict tussen Edwin en Frank.
Deze discussie duurt enige tijd. Mariska: Stelt voor om het nieuwe bestuur te laten besluiten over
het royement omdat het huidige bestuur partner is in het conflict.
Susanne: Dat is goed. Dit behoeft meer tijd en aandacht. We laten het nu rusten en schuiven het
door naar het nieuwe bestuur.
Aldus besloten.
Ingekomen stukken
Joke geeft aan dat er veel digitale stukken zijn binnen gekomen, het meeste is doorgestuurd naar de
betreffende personen en werkgroepen. Jaarverslagen van PWN en Projectgroep Schone Rivieren zijn
per post gestuurd. Wie dat wil kan alle info via de mail krijgen.
Notulen ALV 24 februari 2020:
Carly vraagt naar de informatiefolder. Punt 4.d is er al iets gebeurd?
Antw: Nee, dus actie voor het nieuwe bestuur.
De VOG’s voor de nieuwe gidsen zijn afgerond. Omdat er door corona geen excursies zijn gedaan is
er geen actie ondernomen voor de vernieuwing van de oude VOGS.
De organisatie van een Groencursus wordt ook een taak voor het nieuwe bestuur.

Er is weinig vraag geweest naar een digitale versie van de Groene Kennemer.
De IVN Midden Kennemerland kleding blijft op de actiepuntenlijst staan, als er weer excursie
worden gegeven kan deze actie gestart worden.
De notulen, met bovenstaande aantekeningen, worden aangenomen.
Financiële verantwoording:
Na het overlijden van Evert is er geen interim penningmeester gekomen maar heeft het dagelijks
bestuur een gedeelte van de honneurs waargenomen. Er is wel een verslag en een balans over 2020.
Onze afdeling is financieel gezond.
Nico: Er is geen fysieke controle geweest van de kascommissie maar de cijfers zien er constituent uit.
Echter er kan geen financiële decharge worden verleend.
Besluit: na financiële controle van de kascommissie kan financiële decharge worden verleend in de
volgende ALV.
Carly: vraagt de ALV om geen decharge te verlenen over her algemeen beleid van het huidige
bestuur. Zij stipt diverse problemen aan die door het huidige bestuur niet opgepakt zijn; Frank
pareert haar opmerkingen.
Dit punt wordt in stemming gebracht, waarbij Frank en Joke als voorzitter en secretaris niet
meestemmen.
Er zijn 21 stemmen uitgebracht; 20 voor en 1 tegen. Hiermee is décharge verleend over het
bestuursbeleid gedurende de zittingsperiode van het bestuur.
Voorstel tot overgaan van werkgroep RAV van IVN Midden‐Kennemerland naar IVN Zuid‐
Kennemerland.
Ellie legt uit waarom de werkgroep RAV de overstap wil maken naar IVN Zuid‐Kennemerland.
De meeste projecten zijn ten zuiden van het kanaal en vaak in het gebied van Zuid‐Kennemerland.
Iedereen vindt de overstap jammer maar begrijpelijk.
De zuidelijke grens van Midden‐Kennemerland wordt dan het Noordzeekanaal.
De eventueel nieuwe noordelijke grens moet overlegd worden met IVN Noord Kennemerland, maar
ligt heden ten dage zoals overeengekomen met de voorzitter van IVN Noord Kennemerland bij de
Zeeweg in Castricum.
Via een stempoll wordt de nieuwe zuidgrens aangenomen.
Voorstellen en introductie van kandidaat‐bestuursleden
Susanne stelt het nieuwe bestuur in wording voor:
Voorzitter: Susanne van Reenen
Penningmeester: Lia van den Berghe
Tweede penningmeester: Hans Welbers
Secretaris: ? Jacob Groen heeft wel belangstelling maar houdt het nog in beraad.
Algemeen lid: Katie Crouwel, Annegreet van Arkel, Kees Helderman, Paul van den Bosch en Aafke
Vlaanderen Oldenzeel.
Met behulp van de poll wordt unaniem ja gezegd tegen het nieuwe bestuur.
Paul van de Bosch blijft nog een jaar aan, daarna is zijn termijn verstreken.
Frank bedankt iedereen, speciaal Joke maar ook Paul voor de afgelopen jaren.
Hij wens iedereen veel succes en bedankt voor het cadeau. Susanne ook gefeliciteerd en veel succes.
Susanne: Heeft veel vertrouwen in mooie toekomst. Zij bedankt het oude bestuur.
Rondvraag:
Susanne: Nieuwe statuten voor de afdeling, concept is al beschikbaar vanuit Landelijk IVN.
Aan de regels en wetten gaan we werken, want dat is erg belangrijk.
Carly: Wilt graag een vertrouwenspersoon binnen de vereniging.

Susanne: Die wens heb ik ook en zullen we met het nieuwe bestuur en het landelijk bespreken. In de
tussentijd kan men in ieder geval ook bij mij terecht.
John: De overgang van de RAV‐werkgroep naar Zuid‐Kennemerland is definitief; maar de groep wil
wel blijven samenwerken.
Wie heeft de rondwandeling door het Wijkeroog Park welke Sjaak Vooren ooit gemaakt heeft? Niet
bekend, maar er wordt naar gezocht.
Joke: Het is een zwaar jaar geweest, voor ons allemaal. Maar ook zij wil wel contact houden met de
werkgroep RAV. Bedankt voor het krat met leuke kadootjes en de mooie tuinplant.
Zij is beschikbaar om de nieuwe secretaris in te werken.
Jacquelien: Bedankt iedereen en speciaal Frank.
Ellie: Is nu de webmaster van de afdeling. Wie neemt het van haar over?
Susanne: dit wordt door het nieuwe bestuur opgepakt.
Sandra: Bedankt het oude bestuur, de NGO was leuk en het nieuwe bestuur kan op mij rekenen.
Nico: Gefeliciteerd en sterkte voor het nieuwe bestuur, maar graag verdiepingsavonden, kortlopende
zaken zo spoedig mogelijk afhandelen o.a. financiën en de kwestie met Edwin.
Oude bestuur bedankt.
Yvonne: Oude bestuur bedankt, het nieuwe veel succes. Hopelijk kan de Natuurkoffer groep
binnenkort weer actief worden.
Acties vanuit deze ALV voor het oude/ nieuwe bestuur
1. Nieuwe bestuur is met algemene stemmen goedgekeurd
2. Schorsing Edwin: besluit nemen
3. Informatiefolders: besluit nemen
4. Kleding Gidsen: besluit nemen
5. Oude VOG’s van IVN Gidsen/ vrijwilligers vernieuwen
6. Op termijn een Groencursus organiseren, Sandra biedt ondersteuning aan.
7. Nieuwe afdelingsstatuten maken naar concept van Landelijk IVN
8. Nieuw bestuur inschrijven bij Kamer van Koophandel
9. Frank zal Lia van den Berghe inwerken als nieuwe penningmeester
10. Financiële kascommissie zal daarna fysieke controle houden; in de volgende ALV kan dan
financiële décharge verleend worden. Bij stemming goedgekeurd.
11. Door overgang van werkgroep RAV naar Zuid‐Kennemerland zal de zuidelijke grens van ons
werkgebied opschuiven naar het Noordzeekanaal. Bij stemming goedgekeurd
12. Rondwandeling van Sjaak Vooren in Wijkeroogpark: is die nog te vinden? Is die digitaal of
in gedrukte vorm bij iemand bekend?
13. Bestaat binnen IVN de functie Vertrouwenspersoon voor leden? Susanne gaat op zoek.
14. Nieuwe webmaster zoeken nu Ellie Wormgoor van IVN‐afdeling verandert.

