09-04-2018.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van IVN Noordwest Overijssel,
Gehouden op woensdag 28 maart 2018 in Dorpshuis De Slinger, GB Kooijstraat 18, 8376 HK Ossenzijl.
Aanwezig: Rian Hoogma, Maarten Punt, Henk Mulder, Willem-Jan Hoeffnagel, Lucille Keur, Henk en
Joukje Buschman, Liesbeth Pit, Jan en Lyda Feenstra, Wilfred Ouwenkerk, Bertus Otten, Albert
Steenbergen, Henk Plat, Lute Nederhoed, Louis Volkers, Ineke Grund, Greet Sanderse, Cees Vroklage,
Sandra Boers, Bart Loeff, Ger de Haan, Anneke de Vries, Rolf Kranenburg en Roely Luyten.
Afwezig: er zijn enkele afzeggingen ontvangen.
1ste vergadering.
Aanvang 20.00 uur.
1.

a. Rian heet een ieder hartelijk welkom
Mededelingen: Rian neemt deel aan de werkgroep communicatie & educatie van NP
Weerribben-Wieden.
b. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
- Henk Plat- welk standpunt neemt IVN-NWO in met betrekking tot werkgroep Pas?
IVN-NWO neemt hierin geen standpunt in, IVN-NWO richt zich op educatie en richt zich niet
op het hebben van invloed in deze inhoudelijke vraagstukken
- Ger de Haan- er worden mensen gevraagd voor het verplaatsen van waterzuring in de
Noord Manen- zie bijlage

2. Notulen van de Alg. Ledenvergadering van 13 maart 2017.
-Bij punt 2 staat niet beschreven wat besproken is. Roely onderkent dit en biedt excuus aan.
Correctie: Op de vraag of KNNV-leden toegang hebben tot IVN-groepen/activiteiten is
onterecht gezegd dat de leden enkele keren mogen `proeven` en dan wordt er verwacht dat
men lid wordt van desbetreffende organisatie.
Er was voordien in het gezamenlijke overleg met IVN en KNNV afgesproken dat de IVN en
KNNV leden van elkaars werkgroepen en activiteiten gebruik mogen maken.
3. Jaarverslagen coördinatoren werkgroepen. In een PPP worden alle werkgroepen benoemd.
Benadrukt wordt dat er zeer veel activiteiten plaats vinden en dat deze, mede door de goede
PR opde website en in de regionale bladen, over het algemeen goed worden bezocht.
-er is op 23 april een overleg met het bestuur IVN en KNNV en de redactie van de Koppel.
4. a. Jaarverslag 2017 van het secretariaat- komt aan de orde samen met de PPP van de
jaarverslagen van de coördinatoren werkgroepen.
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 er 25 van de 108 leden aanwezig zijn, 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
Beiden worden met instemming van allen voor een volgende periode herbenoemd.
c. Vacature- kandidaat Willem-Jan Hoeffnagel- wordt met open armen ontvangen en wordt
voor de komende periode benoemd als bestuurslid.
d. Aftredend ledenadministratie- Lyda Feenstra, is door secretaris overgenomen
Lyda wordt van harte bedankt voor de bewezen diensten en wordt verrast met een envelop
met inhoud.
6. Financiën
A. Jaarrekening 2017 en Begroting 2018
Conform eerdere afspraak lopen we ieder jaar iets in op ons vermogen, dit loopt in de pas
met de gemaakte afspraak.
Op de vraag waarom de inkomsten uit de contributie achterblijft bij de begroting is het
antwoord dat er iets te ruim begroot is. Alle leden hebben hun bijdrage betaald.
B. Verslag van de Kascontrolecommissie .
Liesbeth Pit en Lute Nederhoed hebben de kas gecontroleerd en alles is akkoord bevonden.
C. Benoeming nieuw lid kascommissie.
Voor de kascontrole van het jaar 2018 hebben zich Lute Nederhoed en Sandra Broers
aangemeld.
7. Mededeling: ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) wordt herzien op de website
De 1ste vergadering wordt afgesloten en de volgende vergadering wordt geopend.
8. Agenda 2de vergadering 28 maart 2018, aanvullend aan 1 ste vergadering 28 maart 2018.
Wijzigingsvoorstel statuten- en huishoudelijk reglement .

Waarom nieuwe statuten?
•
•
•
•
•

•

Oude statuten zijn van 13 april 1993 en waren “gekoppeld” aan de statuten van IVN
Landelijk.
Op 9 januari 2018 zijn de statuten van IVN Landelijk gewijzigd.
Dit brengt de noodzaak om onze statuten daaraan aan te passen.
Daarbij kan meteen een moderniseringsslag doorgevoerd worden (doelstelling, wetgeving,
ANBI, digitale middelen, uitbreiding van de Missie van IVN richting Duurzaamheid).
Om op deze manier een goede IVN organisatie structuur door te voeren biedt IVN Landelijk
de volgende ondersteuning:

Wat zijn de verschillen?
Begrip Duurzaamheid is toegevoegd.

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

De doelstellingen zijn ruimer geformuleerd en veralgemeniseerd om meer zaken
waar we mee bezig willen zijn onder de doelstellingen te laten vallen (bijv. aspect
Duurzaamheid).
Termijn van bestuursleden gaat van 3 jaar naar 4 jaar (maximaal 2 termijnen maar de
ALV kan tot verlenging besluiten).
Gebruik van de landelijke ledenadministratie wordt geformaliseerd.
Besluitvorming binnen het bestuur wordt uitgebreid zodat ook besluiten op basis van
e-mail uitwisseling genomen kunnen worden.
Consequenties:
We moeten het Huishoudelijk Reglement aanpassen.
ANBI informatie op de website moet aangepast en gecompleteerd worden.
Gevolgen Huishoudelijk reglement
Alleen wat kleine aanpassingen bijvoorbeeld regels omtrent Rooster van Aftreden
was strijdig met bestuurderstermijn van 4 jaar.
Ook wat inconsistenties weggehaald zoals een budget van € 75 voor de werkgroepen
in de oude situatie. Dit is nu een begroting per werkgroep dat goedgekeurd is door
de ALV.
Wat betreft ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling; RSIN: 803246894):
Als de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement hier worden aangenomen dan
zijn alle documenten goedgekeurd en beschikbaar om op de website van onze
afdeling gepubliceerd te worden.
Daarmee voldoen we aan de ANBI voorwaarden!
De nieuwe statuten worden aangenomen zonder tegenstemmers.
Het huishoudelijke reglement wordt aangenomen met 23 voor- en 2 tegenstemmers.
De tegenstemmers zouden graag in artikel 9 Statutenwijziging/ontbinding het termijn van 1
jaar gewijzigd zien in 2 jaar. Dit voorstel wordt niet overgenomen.
PAUZE met een kopje koffie of thee.

9. Gastspreker Hans van der Beek, gebiedsmanager van SBB.
Hans geeft een inleiding over de Pas= programma aanpak stikstof.

Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof
(PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is
schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten.
In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden herstelmaatregelen
genomen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof, door bijvoorbeeld stikstofrijke
grondlagen te verwijderen. De herstelmaatregelen zijn gebaseerd op landelijk voor het PAS opgestelde
herstelstrategieën. Agrarische ondernemers nemen bronmaatregelen in hun bedrijfsvoering om stikstofemissies
omlaag te brengen, zoals aangepaste mestaanwending en het gebruik van veevoer met een andere samenstelling.
Door de herstelmaatregelen en de daling van de stikstofdepositie door bestaand beleid en de extra
bronmaatregelen ontstaat er ook ruimte voor nieuwe economische activiteiten.

10. Rian sluit de vergadering om 22.15 uur.
Allen worden bedankt voor de aanwezigheid en inbreng en worden uitgenodigd om nog een
drankje te nuttigen.

