Concept Verslag Algemene Leden Vergadering IVN-Texel 2019

Datum en tijd:
Plaats:

20 maart 2019, 19.30 uur; inloop vanaf 19.15 uur
Jozefschool, Beatrixlaan 46, 1791 GD, Den Burg

Aanwezig: Erick-Jan Verheul, Els van Ierland, Ellen Wisman, Thery Groothuis, Lydia
Verweij, Wim van der Gracht, José van der Gracht-Bakker, Gerrit Visch, Jan Peter Bruin,
Els Huisman, Marcel Wijnalda, Nieteke Roeper, Klaas Kikkert, Mies de Wilde, Coosje
Ampt, Peter Ampt, Pauline de Kroon, Jacquelien Dros, Bert de Boer, Roland Nooteboom,
Titia Klok, Jan de Leeuw.
Afwezig met kennisgeving: Jan Ravenstijn, Jaap van der Meer, Ilse Mets, Caroline
Wegkamp
Agenda:
1. Opening .
Bert heet iedereen welkom en wijst op de volle agenda.
2. Notulen ALV 14-3-2018 (www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie ).
Notulen worden goedgekeurd.
3. Bestuur en Commissies
● (Her)verkiezing bestuursleden. Bert de Boer en Titia Klok zijn aan het eind
van hun tweede termijn en zijn volgens de (huidige)statuten niet meer
verkiesbaar. Pauline de Kroon, Peter van Sijp en Erick-Jan Verheul hebben
zich als kandidaat bestuurslid aangemeld. Jan de Leeuw is herverkiesbaar.
Peter van Sijp heeft zich ter elfder ure moeten terugtrekken wegens te drukke
werkzaamheden. We blijven streven naar uitbreiding bestuur.
● Wijziging statuten ( w
 ww.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie )
Jan geeft een korte toelichting op hoofdpunten en noemt een aantal verschillen
t.o.v. de huidige 30 jaar oude statuten (o.a. taalgebruik, digitalisering,
bestuurstermijnen (van 3 naar ten hoogste 4 jaar), maatschappelijke
activiteiten, privacy). Els van der Meer vraagt naar waarborging van de
privacy. Dat is goed geregeld in de nieuwe statuten. Via de aanpassing van

het huishoudelijk reglement aan de nieuwe statuten wordt hier verder
goed naar gekeken in overeenstemming met het bestaande AVG protocol.
Dit geldt ook voor de archivering van allerlei gegevens en de toegang tot
gegevens. Peter Ampt geeft aan dat het vanwege de privacy wetgeving
lastig kan zijn nieuwe initiatieven te nemen. B.v. het gebruik van
persoonlijke emailadressen kan alleen na uitdrukkelijk toestemming van
de persoon in kwestie, voor gebruik van foto’s is toestemming
noodzakelijk, etc. Om nieuwe activiteiten te starten is het misschien een
idee daar altijd een bestuurslid, die toegang heeft tot de benodigde
gegevens, bij te betrekken. Het bestuur geeft aan dit verder te gaan
regelen.
Roland vraagt zich met anderen af of de NGO-box voor de cursisten en docenten
al of niet toegankelijk was en nog is voor derden. Mogelijk is dat het geval.
Dat is qua privacy niet wenselijk. Het bestuur zal daar snel naar kijken.
Nagenoeg alle aanwezigen keuren de nieuwe statuten goed. Omdat geen 2/3 van
alle IVN leden aanwezig zijn is een tweede Algemene Leden Vergadering
(ALV) noodzakelijk waarbij dan 2/3 van de aanwezige leden dient in te
stemmen met de nieuwe statuten. Deze tweede ALV zal op Woensdag 10
april plaatsvinden in de Jozef school met als enige agendapunt:
Goedkeuring nieuwe statuten. Direct aansluitend zijn twee interessante
presentaties gepland van Ellen Wisman en van Erick-Jan Verheul. Een en
ander zal verder worden aangekondigd via de Digitale Skaater (DS).
● Jaarplan (www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie )
Iedereen stemt in met het jaarplan.
● Cursussen, m.n. NGO cursus.
De Natuurgidsen Opleiding (NGO)cursus is 2 februari jl. succesvol afgerond met
15 diploma’s en 3 certificaten. Om het momentum vast te houden zijn al
vervolgactiviteiten gepland. Zo is er 23 maart een bijeenkomst met de
cursisten gepland om toekomstige activiteiten, zoals nieuwe cursussen,
“story telling”, excursies te plannen. Het cursusteam, bestaande uit Jaap en
Bert, gaat ook langs deze lijn verder met nieuwe cursussen. Omdat er nu al
veel belangstelling is voor een nieuwe NGO cursus stelt Marcel Wijnalda
voor een wachtlijst van belangstellenden te gaan maken. Het bestuur gaat
dit doen.
● Servicemodel IVN t.a.v. financiën en ledenadministratie
Jan geeft aan wat de voor- en nadelen zouden kunnen zijn van het voorgestelde
gratis service model van IVN t.a.v. ledenadministratie en contributie
inning. Daarbij wordt de ledenadministratie en de daarbij behorende
contributie inning door het landelijk IVN op transparante wijze bij
gehouden. Jan Ravenstijn als financiële administrateur en Jaap van der
Meer als ledenadministrator hebben een eerste commentaar op dit
servicemodel gegeven. Het nieuwe bestuur gaat samen met direct
betrokkenen naar deze materie kijken in de wetenschap dat een besluit
over deze zaak voor november genomen moet worden om eventueel per 1
januari 2020 gebruik te kunnen maken van dit servicemodel. Een voordeel
kan zijn dat via dit servicemodel de plaatselijke penningmeester niet
achter de storneringen aan hoeft te gaan, dat doet het landelijke IVN. Els
Huisman merkt op dat dit ook beloofd was bij de Vrouwen van Nu, maar

dat dat in de praktijk niet zo werkt. Zij moeten nog steeds zelf achter de
storneringen aan gaan ook al int de bond de contributie.
4. Financieën
● Financieel jaarverslag 2018 (www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie )
Het kassaldo loopt op en is hoog. Dat komt o.a. door de NGO cursus die financieel
nog afgerond moet worden. Als dat meegenomen wordt komt het saldo ca.
5000 euro lager uit. Van de sponsorgelden voor de NGO cursus blijft nog
wel geld over voor eventuele vervolgcursussen. Dat is ten onrechte niet
duidelijk met de kascommissie gecommuniceerd. Desalniettemin blijft het
saldo hoog en is het tijd duurzame initiatieven te nemen om een deel van
het saldo te besteden. Bovengenoemde activiteiten van de nieuwe NGO
gidsen kunnen hiertoe een eerste aanzet geven. De sponsoren waren allen
uitgenodigd voor de diploma uitreiking van 2 februari jl. en zullen
binnenkort ook over het financiële verloop van de cursus worden
geïnformeerd.
● Verslag kascommissie en goedkeuring
(w
 ww.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie )
De kascommissie bestaande uit Jan Duin en Peter Ampt heeft getekend voor
akkoord.
Saldo is hoog, aanbeveling aan nieuwe bestuur om bestedingen te doen. De
kascommissie wordt hartelijk bedankt. De nieuwe kascommissie wordt
gevormd door Wim van der Gracht en Klaas Kikkert met Rien Boer als
reserve.
● Begroting 2019 in meerjarig perspectief .
(w
 ww.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie ).
Begroting op website wijkt 200 euro af van de meest recent gemaakte begroting.
Deze recente begroting wordt op de website gezet. Het beschikbare
bedrag van 100 euro per werkgroep per jaar wordt vaak niet besteed.
Naar aanleiding hiervan vraagt Klaas Kikkert of wij een stereomicroscoop
dan wel b.v. zeven hebben. Ja, er zijn veel attributen aanwezig. Het bestuur
zal een lijst aanleggen van alle beschikbare attributen die aanwezig zijn en
deze lijst op de website zetten. Els van Ierland vraagt naar financiering
van 2-daagse uitjes, met name naar de financiële risicodekking daarvan
(b.v. reserveringen). Het bestuur staat garant voor boekingen en
reserveringen. Roland vraagt waar de werkgroepen zonder betaling van
accommodatie samen komen. Dat is voor de meeste werkgroepen in het
veld of bij de leden thuis of bij Ecomare. Mogelijk wordt de Voorzorg i.s.m.
bv. Natuurmomenten een toekomstig onderkomen. Het bestuur houdt
deze mogelijkheid in de gaten. De begroting wordt goedgekeurd.
● Contributie 2019.
Tot 2020 is de contributie geregeld en is vanaf 1-1-2019 20 euro voor leden en
7,50 euro voor huisgenootleden. Dat blijft zo ondanks het feit dat per
1-1-2019 de afdracht aan IVN-landelijk van 10 naar 12 euro is gegaan
voor leden en van 1,60 naar 2 euro voor huisgenootleden.
5. Jaarverslag secretaris 2017 (www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie)

Jan geeft aan dat het jaarverslag bestaat uit drie componenten, de jaarverslagen van de
werkgroepen, de activiteitenkalender en het jaarverslag van de secretaris. Wat
dat laatste betreft wordt ingegaan op een aantal van de meest in het oog
springende activiteiten, zoals in 2018 de NGO cursus en het 30 jarig bestaan van
IVN-Texel. Daarnaast is er een vooruitblik naar de maandelijkse activiteiten voor
de basisschooljeugd in 2019 zoals die in essentie tijdens het werkgroepenoverleg
in najaar 2018 zijn besproken.
6. Werkgroepen/Cursussen
● Verslag Werkgroepenoverleg 27-11-2018
(www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie )
Hierover zijn geen vragen..
● Jaarverslagen werkgroepen 2018 (www.ivn.nl/afdeling/texel/werkgroepen
)
Het bestuur geeft aan dat alle activiteiten volledig in beeld moeten zijn, niet
alleen om een volledige activiteitenkalender te kunnen samenstellen maar
ook richting IVN i.v.m. verzekering van eventuele ongevallen tijdens welke
IVN of openbare activiteit dan ook. Nieuwe, maar ook bestaande leden
moeten makkelijk toegang krijgen tot de werkgroepen. Daarvoor kan o.a.
de DS beter gebruikt worden. Op verzoek van Roland zal het bestuur via
de planning van alle activiteiten hier ook actief aan bijdragen. Pauline zal
hierbij de contactpersoon met de werkgroepen zijn.
Nieteke Roeper: Als er teveel mensen lijken te gaan deelnemen aan een excursie
of andere activiteit moet er geregeld worden dat iedereen die geen lid is
van de WG zich vooraf aanmeldt bij de WG coördinator. Dat lijkt een goede
zaak en de WGen kunnen dat zelf regelen. Dat geldt overigens ook voor het
veranderen qua tijd en datum van de activiteiten op een korte termijn.
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden en herverkiezing Jan de Leeuw
Erick-Jan en Pauline stellen zich voor.
De nieuwe kandidaten worden met algemene stemmen gekozen en ook Jan mag een
tweede termijn bestuurslid blijven. Dat betekent voorlopig een driekoppig
bestuur zodat er gezocht blijft worden naar een vierde bestuurslid. Vervolgens
worden Bert en Titia zeer hartelijk bedankt voor al hun werk dat ze als
langdurige bestuursleden voor ons IVN hebben gedaan.
8. Rondvraag.
Gerrit Visch: het Net zoekt nieuwe gidsen, dus zou het mooi zijn als een aantal van de
nieuwe natuurgidsen wordt ingeschakeld. Deels gebeurt dit al (Schorren,
Duinparkexcursie) en tijdens de bijeenkomst van Zaterdag a.s. zal dit zeker ter
sprake komen.
9. Sluiting.
Bert sluit met zijn laatste klap met de hamer de vergadering.
Na een korte pauze geeft Ellen Wisman, één van onze nieuwe natuurgidsen, een
presentatie getiteld:
Grijs, Groen en Gelukkig. Met ouderen de Natuur in.

Vanwege een communicatieprobleem in de software bleek het onmogelijk de
presentatie van Ellen door te laten gaan.
Besloten is daarom om deze presentatie en een presentatie van Erick-Jan over de
Texelse eendenkooien te verplaatsen naar 10 april na afloop van de waarschijnlijk korte
ALV met als enige agendapunt het goedkeuren van de nieuwe statuten. Wordt verder
aangekondigd in de DS.
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