Bestuur IVN Almere
IVN Almere Notulen Algemene Ledenvergadering 11 mei 2016
Plaats: De Vossenburcht in Almere om 20:00 uur
Aanwezig: Herbert Koster, Jan van den Bos, Ad Vossenaar, Ed de la Chambre, Harry Muller, Maud Scholten,
Irma Stroombergen, Joke Hoelen, Rick de Boer, Susan van ’t Riet, Anita Talens
Voorzitter: Herbert Koster
Notulist: Anita Talens
Afwezig met bericht: Annemarie Westhoff, Madelon van Klaveren, Mayke Bergmans, Huib Leenders, Jo Maas,
Rinus Hofs, Riet Rijs, Gerard Mars, Ko van Velsen, Francis Meesters, Martin van Oostende, Wilma Tichelaar,
Gerda Roelofs, Paulien Floor.
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden.
Er zijn geen mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken.
2. Vastestellen notulen ALV 18 mei en 7 oktober 2015
ALV 18 mei 2015: Annemarie Westhoff was in de ALV 18 mei benoemd tot algemeen
bestuurslid, maar door drukke werkzaamheden te kennen gegeven uit het bestuur te
stappen. Jan van den Bos is bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur.
De notulen van 18 mei 2015 worden goedgekeurd.
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ALV 7 oktober 2015: Punt 1: Rick de Boer en Herbert waren eveneens aanwezig bij
Inspiratiedag Jeugd.
De notulen van 7 oktober 2015 worden goedgekeurd.
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3. Terugblik; Jaarverslag; Financiën 2015
Terugblik en Jaarverslag: Het jaarverslag geeft altijd weer een terugblik om te bezien
wat er in het jaar gebeurd en vooral gedaan is. De hoogtepunten waren zeker
Slootjesdag en Oogstdag. Verder waren er de activiteiten als de
Nieuwjaarsbijeenkomst, NL Doet, Natuurontbijt, Begroet de Zomer en
Paddenstoelenexpert. Dankzij de vrijwilligers konden deze activiteiten gedaan worden
maar ook de activiteiten in de Bomentuin en in en rond het Vroege Vogelbos.
Financieel Jaarverslag: Ad geeft een toelichting op het verslag. Er is € 2000, gesponsord voor de snoeicursus in 2016. De excursies hebben toch weer iets
opgebracht. De bomentuin heeft, mede dankzij het Fonds Verbraaken boombordjes
gekregen. Het Vroege Vogelbos, via o.a. de gemeente, bankjes. De Stadsakker valt
niet onder de financiën van het IVN maar valt onder de Wolunie, IVN levert
vrijwilligers.
Er is in 2015 meer uitgegeven dan er binnengekomen is, maar als bestuur is besloten
om meer naamsbekendheid te genereren en om meer activiteiten te ontplooien.
•

Charles en Irma hebben dit jaar de kascontrole gedaan. Irma geeft aan dat de
boekhouding prima op orde is en de vragen tijdens de kascontrole naar
tevredenheid beantwoord zijn. Charles was niet aanwezig op de ALV. Er zijn geen
onrechtmatigheden gevonden.
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De Algemene Ledenvergadering verleent decharge aan de penningmeester.
Decharge aan de penningmeester.
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Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Irma en een nader aan te stellen lid (dit is
per abuis niet aan de orde gekomen).
4. Vooruitblik; Plannen 2016
Behalve de reguliere activiteiten worden dit jaar ook een aantal nieuwe activiteiten
ontplooid. 12 mei wordt de derde inspiratieronde van de IVN Floriade Natuur Route
gelopen. De bedoeling is onbevangen de Floriade route te lopen en ideeën in kaart te
brengen. Uiteindelijk wordt dit aan een ingenieursbureau gepresenteerd.
Ed is samen met onder meer Harry om de week in de Bomentuin aanwezig voor het
beheer: aanplanten bomen en struiken, brandnetels en berenklauw weghalen zodat
meidoorns en dergelijke niet overwoekerd worden.
Er worden dit jaar een tweetal kleine groencursussen aan de medewerkers van Stad
en Natuur gegeven. Ad en Jan hebben de eerste gegeven. Het feit dat S&N dit aan
het IVN heeft gevraagd betekent ook dat wij als vereniging credits hebben
opgebouwd qua kennis.
Irma geeft aan dat zij het jammer vindt dat wij ieder jaar hetzelfde organiseren. Het
publiek wat hierop afkomt is daardoor ook gelijk. Kunnen wij niet iets als “Modderdag”
organiseren/
Herbert geeft aan dat dit ook door S&N wordt georganiseerd en dat ideeën altijd
verwezenlijkt kunnen worden als vrijwilligers dit op willen pakken.
3 juli wordt een Theeleutdag georganiseerd met een link naar de natuur en de
lindenbomen bij de Vossenburcht. Het kan meteen gekoppeld worden aan het 30-jarig
bestaan van het IVN Almere. Rick geeft aan graag een plek in de Vossenburcht te
krijgen om zijn collectie neer te zetten.
Vrijwilligers die helpen met organiseren:
Slootjesdag: Rick en Madelon van Klaveren, Anita, Jan, Herbert
Theeleutdag: Susan, Irma, Harry, Jan, Rick. Anita, Herbert
5. Omgangsregels IVN Almere
Het Landelijk heeft regels opgesteld om ongewenst gedrag te voorkomen en indien
het wel voorkomt daar een protocol voor klaar te hebben.
Indien men onheus bejegend is kan/moet dit bij het bestuur gemeld worden of bij de
vertrouwenspersoon. Anita is als vertrouwenspersoon aangesteld.
Rick en Irma geven aan dat er een standaardformulier (vrijwaringsverklaring) moet
worden opgesteld voor toestemming van publicatie van foto’s op website, verslagen
ed.
6. Rooster aftreden Bestuur IVN Almere
Ad en Anita hebben besloten een volgend termijn van drie jaar in te gaan.
8. Rondvraag en Sluiting
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•

Jan: 5 juni is er een excursie in het Wilgenbos. Degene die de cursus zou leiden
kan niet. Harry geeft aan om samen met Ad de excursie te gaan doen.

Sluiting: Om 21:10 uur.
7. Presentatie “Vrijwilligersproject Voedselbos in de Sieradenbuurt ”Door Maud
Scholten.
Een aantal jaren geleden is er door de Sieradenbuurt een vereniging opgericht met
het doel concreter met de gemeente te overleggen. Dit is de aanleiding geweest om
de groenstrook in te vullen als voedselbos. Het project is voor een groot deel al
ingevuld met notenbomen, fruitbomen en bessenstruiken.
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