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Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 12 april 2016
in de Vlinder, Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn
Aanwezig: zie presentielijst (op te vragen bij secretaris)
Datum notulen: 18 april 2016
NOTULEN
1. Opening en mededelingen.
Na een hartelijk welkom aan de aanwezigen, gedenkt waarnemend voorzitter Bart van Loon de
eindredacteur van Bont Allerlei, Jan Uitzetter. Zijn plotseling overlijden is als een schok door de
vereniging gegaan. Vervolgens meldt Bart het vrij abrupt aftreden, wegens hart-problemen, van
penningmeester Bert van Dissel. Uiteraard is IVN nu op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Toegevoegd aan de agenda wordt, als laatste punt voor de pauze, een korte presentatie van
Gerard Been over de Natuurgidsenopleiding.
2. Notulen van de ledenvergadering van 24 november 2015.
Er zijn geen op- of aanmerkingen, waardoor de notulen ongewijzigd zijn aangenomen.

3. Vaststelling jaarverslagen 2015.
Secretaris Grada Hooijmans vat de uitgebreide en mooi geïllustreerde verslagen samen.
Het jaarthema was Groen doet goed. Dat is verwerkt in lezingen, excursies en exposities.
Hoofdpunten uit 2015 waren:
* het 40-jarig jubileum
* de start van de Natuurgidsenopleiding, samen met IVN Nieuwkoop
* stijging van het leden/donateursaantal en inschrijving van het/de 300ste lid/donateur
* ruim 300 meer deelnemers aan excursies dan in 2014
* voorbereiding van biowalks voor slechtzienden en blinden
* drie bestuurswisselingen
* een weidag, gedeeltelijk voor het bestuur, gedeeltelijk voor de coördinatoren
* drie wisselexposities
* oprichting van de fotowerkgroep Natuurkiekers en start van de beeldbank
* Groen doet Goed, een natuur-stimuleringsprogramma voor basisscholen, ouders en leerlingen
* interessante lezingen met gevarieerde onderwerpen
* een onderhoudscontract met de gemeente Alphen voor een natuureiland in Kerk en Zanen
* betrokken worden bij een door de gemeente op te stellen bomenbeleid
* de vogelreis naar Estland in het kader van het 10-jarig bestaan van de Vogelwerkgroep
* de nieuwe werkgroep Vrienden van het Heempad in Boskoop
* de groeiende belangstelling voor excursies in Boskoop en het toenemend ledental daar
* het redelijk herstel van de Natuurtuin na ‘het baggerincident’
* de opbloei van de werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer
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Kees Vreeswijk spreekt zijn waardering uit voor het mooie verslag en de vele activiteiten.
Er zijn geen vragen over de jaarverslagen, waarmee deze ongewijzigd zijn vastgesteld.
4. Bespreking financieel jaarverslag 2015
Door het plotseling vertrek van de penningmeester heeft Bart tijdelijk het penningmeesterschap
weer op zich genomen. Hij toont per powerpoint presentatie de balans, resultatenrekening en
cijfers per werkgroep.
In zijn uitleg meldt Bart dat er meer inkomsten waren dan begroot en dat er minder is
uitgegeven dan was voorzien. Het begrote negatieve saldo van - € 2698 is daardoor omgebogen
naar een positief saldo van € 9,09. Minder uitgeven dan begroot geldt niet voor het bestuur door
investering in ICT-apparatuur.
Als voorbeeld van niet-begrote inkomsten noemt Bart het positief banksaldo van het opgeheven
Groenstad Alphen, dat ex-IVN-voorzitter Dominique de Roo heeft binnengehaald.
Reserveringen op de balans zijn de posten
* nog te betalen: dit zijn rekeningen over 2015, die in 2016 worden ontvangen.
* opleidingen
* Groen doet Goed: een door de provincie betaald project dat de Jeugdwerkgroep uitvoert op
basisscholen. Bart zegt toe deze post nog uit te splitsen.
* Natuurgidsenopleiding IVN Alphen aan de Rijn en IVN Nieuwkoop: een bedrag, waarmee nog
betalingen moeten worden gedaan in 2016 voor de gidsenopleiding. Als er aan het eind van de
opleiding geld overblijft wordt dat verdeeld over de twee IVN-afdelingen.
* onderhoud Natuureiland/Paddeneiland: dit is een nieuwe vorm van inkomsten. De gemeente
Alphen aan den Rijn heeft met IVN een contract van 5 jaar afgesloten voor natuuronderhoud op
dit eiland in Kerk en Zanen. Dit levert IVN € 3500 per jaar op. Omdat ook werk uitbesteed zal
worden aan een extern bedrijf, zal onze afdeling hier niet rijk van worden.
Vervolgens laat Bart de overzichten per werkgroep zien.
5. Verslag kascommissie over 2015.
Gerard Been leest, ook namens kascommissielid Eef Warmerdam, een door beiden opgestelde
verklaring voor. Daarin verwoordt de commissie dat het financieel beheer naar behoren en
inzichtelijk is gedaan. De kascommissieleden stellen de algemene ledenvergadering daarom voor
het bestuur en in het bijzonder de penningmeester te déchargeren voor het boekjaar 2015.
Met algemeen applaus verklaart de vergadering zich akkoord.
6. Vaststelling financieel jaaroverzicht 2015.
Over de financiële stukken zijn geen vragen. Ze zijn daardoor ongewijzigd aangenomen.
7. Stand van zaken samenwerking met Stichting Bezoekerscentrum “De Veenweiden”
De voorzitter licht toe dat het bestuur van het Bezoekerscentrum aan IVN heeft gevraagd om de
samenwerking te intensiveren. IVN heeft daarop voorgesteld het partnerschap formeler te
maken met als gezamenlijk doel de Vlinder in stand te houden als activiteiten- en
informatiecentrum en als thuisbasis voor IVN Alphen aan den Rijn. Beide besturen zullen
afspraken maken over de inzet van vrijwilligers. Ook ligt er een voorstel van de Gemeente en het
Hoogheemraadschap om groenonderhoud uit te besteden aan IVN. Het Bezoekerscentrum zal
daarvoor het afsluiten van contracten en de administratieve taken op zich nemen.
Bart spreekt de hoop uit dat de twee organisaties één samenwerkende groep gaan vormen.
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8. Benoeming kascommissie 2016.
Aftredend is Eef Warmerdam. Gerard Been gaat door als kascommissielid voor 2016 en Jan Kloet
(niet aanwezig) treedt toe. Met applaus wordt Jan Kloet benoemd en Gerard Been herbenoemd.
9. Bestuurssamenstelling
Bart van Loon is bereid als bestuurslid aan te blijven in de functie van voorzitter.
Met applaus benoemen de aanwezigen de waarnemend voorzitter tot voorzitter.
Grada Hooijmans stelt zich herkiesbaar als secretaris. Ook zij ontvangt applaus en is daarmee
herbenoemd.
Naast de noodzaak een penningmeester te vinden, heeft het bestuur de wens om uit te breiden
naar 7 personen. Redenen zijn ledenaanwas, toename van werkgroepen en groei van het werk.
De leden kunnen zich vinden in een bestuursuitbreiding.
Dick Warmerdam vraagt of cursisten van de Natuurgidsenopleiding zijn benaderd voor bestuurswerk. Het antwoord is dat dit is gebeurd, maar nog zonder resultaat.
Rob Bloemhoff stelt een sneeuwbalactie voor: elk lid/elke donateur vraagt om zich heen. Wil
iemand die gevraagd is geen bestuurslid worden, dan vraagt hij weer om zich heen, enz.
10. Rondvraag.
* Yvonne de Veth vraagt actie of aandacht voor de egel als beschermde diersoort.
Dit gebeurt al in de jeugdwerkgroep.
* Kees van der Kooij heeft behoefte aan een egel(huis)handleiding.
* Pieter Verkade oppert het idee van een egelexpositie.
* Hans van Dam meldt dat Peter Westgeest van gemeente Alphen aan den Rijn een organisatie
zoekt om actie Steenbreek te promoten. Groei en Bloei Alphen doet al mee aan de landelijke
actie op 11 juni bij Intratuin. Deze organisatie geeft een plant per ingeleverde tegel.
Gerda Bonninga wijst erop dat voor ‘ontstening’ ook subsidie beschikbaar is.
* Corry Dierdorp vraagt de aanwezigen om zich te melden als kraamassistent op 16 mei bij de
Boskoopse Plantendag en/of 18 juni bij het Bentwoud-‘festival’.
Toegevoegd agendapunt: Korte presentatie Gerard Been
Gerard Been vertelt over de gidsenopleiding. Hij spitst dit toe op zijn adoptiegebied Weteringpad.
De gemeente wil het oude informatiebord daar verwijderen. Op initiatief van Gerard zorgt de
gemeente nu voor een nieuw bord en vult Gerard dat elk seizoen met een door de gemeente en
Gerard samen ontworpen poster. Daarop is ruimte voor IVN-informatie over activiteiten. Op deze
manier kunnen door samenwerking goede dingen bereikt worden.
Na de pauze houdt Han Hendrickx, PR-vrijwilliger van het Bezoekerscentrum, enthousiast de
presentatie ‘Kansen bij vernieuwing van het Bezoekerscentrum’. Hij vertelt over de geplande
veranderingen in de expositiezaal en betrekt de aanwezigen daarbij door ze naar ideeën te
vragen. Ook doet hij een oproep om mee te denken en/of te werken.
Na een afsluitend drankje en zoutje – met dank aan Lydia Beekhuis en Janny van Dam – gaat
ieder rond 10 uur huiswaarts.

Notulen: C. Dierdorp
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