5 Maart 2018.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van IVN Noordwest Overijssel,
Te houden op woensdag 28 maart 2017 in Dorpshuis De Slinger, GB Kooijstraat 18, 8376 HK
Ossenzijl.
1ste vergadering.
Aanvang 20.00 uur.
1.

a. Opening en Mededelingen door Voorzitter Rian Hoogma.
b. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

2. Notulen van de Alg. Ledenvergadering van 13 maart 2017.
3. Jaarverslagen coördinatoren werkgroepen
4. a. Jaarverslag 2017 van het secretariaat.
b. Speerpunten 2018- zie jaarverslag
- invoering VOG- een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt
dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een
specifieke taak .
- wijziging statuten en huishoudelijk reglement
Voor goedkeuring in de statutenwijziging is 75 % aanwezigheid van het aantal leden nodig.
Omdat dit vrij ambitieus lijkt schrijven we per direct een volgende vergadering uit, waarin
alleen dit onderwerp als agendapunt wordt opgevoerd.
Dan is 2/3 de van het aantal stemmen nodig die akkoord gaan, daarna kan er over gegaan
worden tot de wijziging.
Donateurs mogen niet meestemmen.
5. Wijzigingen persoonlijke invullingen
a. Jubilarissen; b. aftredende bestuursleden; c. invulling vacature; d. aftredend lid
a. Er zijn geen jubilarissen
b. Aftredend en herkiesbaar zijn:
-Voorzitter
Rian Hoogma
-Bestuurslid
Henk Mulder
c. Vacature- kandidaat Willem-Jan Hoeffnagel- zie bijlage
d. Aftredend ledenadministratie- Lyda Feenstra, is door secretaris overgenomen
6. Financiën

A. Jaarrekening 2017 en Begroting 2018
B. Verslag van de Kascontrolecommissie .
C. Benoeming nieuw lid kascommissie.

7. Mededeling: ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) wordt herzien op de website

8. Agenda 2de vergadering 28 maart 2018, aanvullend aan 1ste vergadering 28 maart 2018.
Wijzigingsvoorstel statuten- en huishoudelijk reglement .
De gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement kunnen opgevraagd worden bij het
secretariaat.
PAUZE met een kopje koffie of thee.
9. Gastspreker vertegenwoordiger Weerribben-Wieden .
We willen graag met elkaar in gesprek welke visie er mbt de toekomst van het NP is en hoe
we elkaar daarin kunnen ondersteunen.
10. Sluiting met na afloop en drankje.
PS: Graag horen we of we op uw komst mogen rekenen i.v.m. de zaal-indeling.
Roely Luyten
Secr. IVN Noordwest Overijssel,
Tel.: 0521 523740 E-mail: IVN-secr.NWO@ziggo.nl

