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Jaarvergadering Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid afdeling
Hellendoorn-Nijverdal
Datum : 27 maart 2018
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : Buitencentrum Sallandse Heuvelrug Grotestraat 281, Nijverdal
Aanwezig bestuur: Wim Feddes en Laurens Oude Voshaar
Afmeldingen: Wim van Ommeren, Petra ten Dam, Anja Wolfkamp, Flora Koersen, Sjaak
Dijkman, Ruud ten Broeke en mevr. Christiaans
1. Opening
De secretaris Laurens Oude Voshaar opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Als eerste benoemt hij het aftreden van Wim van Ommeren. Wim heeft om zijn
moverende redenen per direct alle bestuursfuncties neergelegd. Dit was reeds
gecommuniceerd met de leden. Het bestuur zal op gepaste wijze nog afscheid nemen
van Wim.
2. Vaststelling van de agenda
Het bestuur stelt voor om een wijziging aan te brengen in de agenda. Punt 8 zal direct
aan de orde komen.
8. Mutatie bestuur.
A. Aftredend bestuurslid: Wim van Ommeren (niet herkiesbaar)
B. Gé Halman wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter
Met een applaus wordt Gé welkom geheten als nieuwe voorzitter voor onze vereniging.
Gé heeft zichzelf voorgesteld en tevens gebruik gemaakt om de overleden personen in
2017 te benomen. Eef Jansen, Henry Manenschijn en Hoogland
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Het IVN landelijk heeft nieuwe statuten opgesteld. Het bestuur gaat deze nieuwe
statuten beoordelen en (eventueel) inpassen in de eigen statuten. Mocht dit inderdaad
gaan gebeuren dan zal er een nieuwe ledenvergadering vastgesteld worden om dit voor
te leggen aan de leden. Na akkoord van de leden zullen de nieuwe statuten van kracht
worden.

4. Notulen jaarvergadering 2017.03.29
De notulen worden akkoord bevonden met een tweetal opmerkingen.

- De twee nieuw aangestelde vertrouwenspersonen, Annie Alferink en Gerard Huis
in ’t Veld, gaan nog in overleg met het bestuur.
- Iedereen die nog geld te vorderen heeft dient het declaratieformulier te
gebruiken dat op de website is down te loaden. Het formulier staat onder het
kopje publicaties.

5. Jaarverslag 2017.
Het jaarverslag is te vinden op de website en staat onder publicaties. Tweetal
opmerkingen:
- Het jaarverslag moet ook aangeleverd worden aan de gemeente.
- Het jaarverslag zag er mooi en verzorgd uit.
6. Financiën.
a. Financieel verslag 2017.
Exploitatie: We hebben in 2017 een positief resultaat behaald. Volgens de
penningmeester is het wel wankel en vooral ontstaan uit eenmalige baten.
Balans: Wij hebben een positief eigen vermogen en kunnen tegen een stootje.
Enkele opmerkingen:
- De afdracht aan het landelijk bureau gaat vanaf volgend jaar met € 2,= omhoog.
Wij zullen daar de contributie op aanpassen door eveneens vanaf volgend jaar
€ 2,= te verhogen. Daarmee wordt het totaal € 22,= per jaar.
- De penningmeester bedankte de leden vanwege de zuinigheid en de in de
puntjes verzorgde financiële verslaglegging van de activiteiten.
- Omdat de inkomsten uit de activiteiten zeer laag is stelt het bestuur aan de orde
om in de toekomst de vrijwillige bijdrage een richtprijs aan te geven. Hierop
ontstond een levendige discussie met voor- en tegenstanders. Het bestuur zal dit
ten rade nemen en met een voorstel komen.
b. Verslag kascommissie 2017 en goedkeuring ‘rekening en verantwoording 2017.
Willen Zuethoff gaf aan dat het financiële gegevens er verzorgt uitzagen en er werden
geen onvolkomenheden aangetroffen. Willem stelt voor om het bestuur decharge te
verlenen. De leden zijn hiermee akkoord gegaan.
c. Benoeming kascommissie 2018.
Martin Westra is aftredend en Ton Kappert heeft zich beschikbaar gesteld om samen
met Willem Zuethoff volgend jaar de financiën te controleren.
d. Begroting 2018.
Over de begroting waren geen opmerkingen.
7. Beleidsplan 2017/2018.
Het bestuur zal zich over het beleidsplan gaan buigen. Door wijzigingen in het bestuur
waren ze er nog niet aan toegekomen.
Een opmerkingen uit de zaal:
- Het actualiseren van de persoonsgegevens die in Spinsels en op de website
vermeld worden.

8. Mutatie bestuur. Naar voren geschoven op de agenda
9. Rondvraag.
Gé Halman:
- Door de vele activiteiten wordt de druk op de natuur groter. Er zou meer
educatie moeten komen over rust in de natuur. Het beleid van de gemeente is
erop gericht de grote activiteiten te laten plaatsvinden aan de rand van het
natuurgebied. Maar het gevoel overheerst dat de natuur hier onder te leiden
heeft. Het bestuur zal dit aan de kaak stellen bij de gemeente.
- De organisatie van de Diepe Helloop heeft het voornemen om de 5KM afstand op
zaterdagavond te organiseren. Dit botst erg met onze activiteit van de Nacht van
de Nacht. Het bestuur zal dit aan de orde stellen met het gesprek met de
gemeente en de organisatie van de DHHL.
- Omdat er vanaf eind mei de nieuwe privacy wet ingaat dient iedereen die
omgaat met persoonlijke gegevens van een ander dit vast te leggen hoe zij hier
mee omgaan. Het bestuur heeft de leden gevraagd om na te kijken of zij
bestanden gebruiken met (gevoelige) persoonlijke gegevens en dit te melden bij
het bestuur.
André:
- In het najaar wordt er weer een week van de duurzaamheid georganiseerd.
André en Dorie zijn hier bij betrokken. Cor Kolthof, Jan van Rijn en Laurens Oude
Voshaar waren betrokken bij de oprichting van het platform. Laurens zal de
stukken van het platform doormailen naar Dorie en André.
Diversen:
- Vanuit verschillende werkgroepen en activiteiten worden nog vrijwilligers
gevraagd om mee te helpen. Op 1 juni wordt de Modderdag gehouden, 17 mei
de Rododendrontocht en de Jeugd- en Natuurclub. Zij vragen extra vrijwilligers.
10. sluiting
Na de pauze presentatie van Cor Kolthof over duurzaamheid en lichtvervuiling.

Voorzitter: Wim van Ommeren
Secretaris: Laurens Oude Voshaar
Penningmeester: Wim Feddes

