Verslag
Algemene Ledenvergadering
IVN Zuid-Kennemerland
20 april 2021, aanvang 20.00 uur, inloggen
vanaf 19.30 uur.
Voor de Algemene Leden Vergadering wordt een weblink toegestuurd voor een
Zoomsessie na aanmelding via ivnzk.secretariaat@gmail.com
AGENDA
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, Wim Swinkels, opent de vergadering. Deze vindt in verband met de corona crisis
digitaal via Zoom. Wim Swinkels doet de ALV aan de hand van enkele sheets. Blij dat er toch nog zo
een aantal aanmeldingen zijn en vindt het fijn feedback te krijgen. Vragen kunnen ook via chat.
Via zoom is iedereen automatisch aangemeld. Stemmen via handen of later als dit is gewenst via
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mail. Aantal IVN-leden hebben zich netjes afgemeld.
De ALVThijsse’s
is belangrijk
via zoom
om toch
contact met elkaar te hebben. Extra punten kunnen in de rondvraag
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behandeld worden.
Aanwezig zijn (middels overzicht aanmelding zoomsessie): Wim Swinkels, Peter Blondeel, Petra
Bürmann, Martin Ettema, Margreet Blondeel, Marc van Schie, Marja van Diemen, Emiel van
Sambeek, Femke van den Berg, Rob de Vries, Rob de Bruin, Hans Smits, Anneke Nieuwboer, JanWillem Doornenbal, Ellen Sijbrink, Thérèse van Groeningen, Erna Schreuder, Titus Schreuder,
Andries Mok, Juno Rouwenhorst, Jany van Dijk, Ronald Cassee, Gerard van Dijk, Koos Possel, Ellen
Koomen, Ok Overbeek, Gonneke Streng, Cor Vlot, Laurien van der Vaart, Hennie Terpstra, Ellen
Verwiel en Arend Reinink.
De volgende leden hebben zich netjes afgemeld: Ans Roling, Marry van der Geest, Koos de Vries,
Dik Vonk, Adrienne Rijk, Ans Boogers, Marij van Reijendam, Eric van Bakel en Hans Kerkhoff.
Mededelingen:






Bestuur krijgt regelmatig vragen. Deze worden door de voorzitter meestal doorgestuurd.
Kennemerhart is zorginstelling met diverse soorten bewoners. Bijvoorbeeld oppeppers.
Geestelijk tijdelijk minder (bv geheugenverlies) maar fysiek goed. Deze willen lange
wandelingen maken. Zij hebben behoeften dat af en toe een gids meeloopt om wat over de
natuur te vertellen. Zijn leden geinteresseerd, meldt je dan aan bij Wim Swinkels.
IVN inspiratiedag Noord-Holland op 19 juni 2021
Onder andere gedeeltelijke Thijsses Tour, bosbaden en rondleiding Caprera. Ook graag
aanmelden bij Wim Swinkels als je tijdens deze dag wilt helpen.
Vogeldag helaas weer afgeblazen i.v.m. coronacrisis.

De digitale Algemene Ledenvergadering

2. Verslag ALV van 16 september 2020 (zie afzonderlijke bijlage bij deze uitnodiging**)
De voorzitter geeft een korte samenvatting. Diverse zaken zijn hiervan uitgevoerd en toegelicht. Er
is vanuit het meerjarenplan voldoende te doen. Geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van
het verslag.
Openstaande vraag over groen beleggen
Omdat IVN een ANBI organisatie is mag je niet beleggen (geen winstoogmerk). De rekeningen zijn
wel bij de ASN-bank (verantwoorde beleggingen).

3. Jaarverslag 2020, bestuur en werkgroepen
(beschikbaar op de website https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland)**
De werkgroepen kunnen kort hun hoogtepunten en uitdagingen toelichten.
De diverse werkgroepen hebben hun best gedaan en hun verhaal verduidelijkt met foto’s. In totaal
een mooi jaarverslag geworden. Ondanks het bijzondere jaar toch nog mooie verhalen en diverse
activiteiten geweest. Helaas zijn alle evenementen afgeblazen. Van de circa 100 excursies zijn er 20
doorgegaan. Zie verder het jaarverslag voor de toelichting van de werkgroepen en activiteiten.
Sociale media (Jan-Willem Doornenbal)
Naast media alleen ook contacten zoeken met andere organisaties om samen activiteiten te
ondernemen. Social media ook belangrijk om andere doelgroepen, zoals jongeren, te bereiken. De
werkgroep kan ook ondersteunen bij het plaasten van informatie over activiteiten en dergelijke als
gidsen/leden hier zelf niet handig in zijn.
Natuur informatiecentrum (Thérèse van
Groeningen)
Postcast is een mooie manier om je verhaal te
vertellen. Positieve reacties gehad.
Natuurgidsenopleiding (Arend Reinink)
Op 26 juni 2021 wordt de opleiding afgesloten.
Bijzondere periode door de coronacrisis. In eerste
instantie tot september 2020 afgewacht. Daarna
alleen buitenactiviteiten gedaan. Je mocht maar
met 3 man per gids op pad. Na december toch
overgegaan op zoom voor de theorielessen. Erna
heeft veel gedaan om de afstudeeropdrachten
middels zoom af te kunnen ronden. Het laatste
deel één op één gedaan (VIP excursie) en dus
tijdrovend. Wat in april, mei en juni nog te doen
als de versoepelingen uitblijven. Hier is vanuit
gegaan. Alles wordt nu gedaan per zoom en
tweede helft van juni toch nog enkele
buitenactiviteiten. De opleiding wordt hoe dan ook
op 26 juni 2021 afgerond. In de huidige situatie is
dit te belastend. Hoe de afsluiting eruit zal zien
moet nog bepaald worden.

4. Financiën:
4a. Financieel verslag over 2020 (opgenomen in Jaarverslag 2020)
4b. Verslag kascommissie (opgenomen in Jaarverslag 2020) en decharge penningmeester
4c. Kandidaatstelling en Benoeming nieuwe leden kascommissie
4d. Vaststellen begroting 2021
In de presentatie zijn de belangrijkste punten opgenomen. Wim Swinkels en Peter Blondeel geven
een korte toelichting. In het jaarverslag 2020 dat is rondgestuurd zat een kleine onvolkomenheid.
De verbeterde versie wordt getoond. Het eindresultaat wijkt Euro 300,- af. Door Koos Possel is dit
vastgesteld en de dagen voor deze vergadering gecorrigeerd door Peter Blondel, Rob de Vries en

Cor Vlot. De kascommissie had dit namelijk ook over het hoofd gezien. Dit heeft onder andere te
maken dat de controle ook via zoom is uitgevoerd.
De opmerkzaamheid van Koos Possel betreft ook de bezittingen. De vraag over de hoogte van de
bezittingen kan van invloed zijn hoe de belastingdienst ons beoordeeld. Dit zal geen probleem zijn
zolang de activiteiten geen commercieel tintje hebben. Cor Vlot geeft aan dat leden met plannen
kunnen komen om een investering te doen om het bedrag te besteden. Dus geen operationele
zaken.
In het definitieve jaarverslag 2020 worden de juiste cijfers opgenomen. De kascommissie zal ook
een nieuwe verklaring opstellen met de juiste bedragen erin.
Aftredend lid van de kascommissie is Cor Vlot. Hij geeft dit ook aan. Aan Koos Possel gevraagd zijn
taak op zich te nemen. Hij geeft aan dit te willen doen.
De aanwezigen gaan akkoord nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd zoals besproken.

Enkele impressies hoe de digitale Algemene Ledenvergadering eruit zag voor deelnemers

5. Jubilarissen
Op dit moment geen jubilarissen. De eerste pas in november.

6. Benoemingen bestuursleden door de ALV:
Het bestuur draagt zelf geen nieuwe bestuursleden voor.
Wim Swinkels en Peter Blondel zijn herkiesbaar
De aanwezigen gaan akkoord met de herbenoeming van Wim Swinkels en Peter Blondel.

7. Vacatures bestuur: één algemeen lid. Wie stelt zich verkiesbaar?
Het huidige bestuur bestaat nu uit 4 leden***, maar geeft de voorkeur aan een
samenstelling uit vijf leden. Vanuit de vereniging kunnen kandidaten door tenminste vijf
leden schriftelijk voorgedragen worden voorafgaand aan de vergadering. Indien er geen
voordracht is kan dat tijdens de vergadering alsnog gebeuren. Over bestuursbenoemingen
wordt bij voorkeur hoofdelijk en zo nodig schriftelijk gestemd.
Het bestuur zoekt een lid die zich met name wil bezig houden met de contacten met andere
organisaties. Er worden geen mogelijke nieuwe leden aangedragen.
8. Brainstorm hervatting activiteiten na Corona.
Ideeen en suggesties van werkgroepen en individuele leden zijn welkom.
Aanvragen van scholen om volgende maand excursies te doen. Kan dit gedaan worden?
In principe ben je dan een gastdocent. Buiten waarschijnlijk wel mogelijk. Geen samenvoeging van
klassen/groepen. Binnen tot op heden geen externen welkom. Dit altijd duidelijk afstemmen met
de schoolleiding.
Voor excursies geld nog met één persoon. Is nog niet versoepeld. Dus ook voor natuurwandelen.
In de gaten houden indien er versoepelingen zijn die voor de activiteiten van het IVN van invloed
zijn.

9. Rondvraag en sluiting.
Criteria deelname acties (Jany van Dijk)
Geen acties waar politieke tint aanzit en waar geen commerciële activiteiten van bedrijven aan
gekoppeld zitten. Ook plaatsen van artikelen namens andere organisaties goed overwegen. Verzoek
dat het bestuur hier ook zijn mening over geeft. Graag een ethisch uitgangspunt van het bestuur
richting de redactie van de Toorts. Dit zal toegevoegd worden aan het document over deelname
aan acties.
Waarde Tiny Forest
In een krantenartikel wordt het nut van Tiny Forest aangevochten door Tinka Chabot,
bosbouwkundig ingenieur. Voor IVN uiteraard jammer als initiatiefnemer van Tiny Forests.
Mocht dit daadwerkelijk zo zijn dan blijven de Tiny Forest van educatief belang voor omwonenden
en kinderen. Natuurbeleving in het klein dicht bij huis.
Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Petra Bürmann, secretaris
*

Donateurs zijn welkom in de Algemene Ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht.

** De uitnodiging met de agenda en notulen van de vorige ALV wordt per e-mail verstuurd naar leden en
donateurs met e-mailadres. Het jaarverslag is beschikbaar op de website https://www.ivn.nl/afdeling/zuidkennemerland. Leden zonder e-mailadres krijgen de uitnodiging met agenda per post.
*** Rooster van aantreden en aftreden bestuursleden:
Wim Swinkels (voorzitter vanaf 2019), statutair tot maart 2023, daarna statutair niet herverkiesbaar
Petra Bürmann( secretaris) statutair tot maart 2022, daarna statutair niet herverkiesbaar
Peter Blondel (penningmeester) statutair tot maart 2021, daarna herverkiesbaar tot maart 2024.
Martin Ettema, statutair tot maart 2022, daarna herverkiesbaar tot maart 2025.

