IVN Alphen aan den Rijn
postadres: Zuiderkeerkring 399
2408 HT Alphen aan den Rijn
tel: (0172) 577663
e-mail: secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl
website: www.ivn.nl/alphenaandenrijn

Notulen Algemene Ledenvergadering van dinsdag 27 november in De Vlinder
Aanwezig aantal: 26 (presentielijst is op te vragen bij secretaris)
Aantal stemgerechtigden: 23
Aantal stemmachtigingen: 0
Afmeldingen: 8
NOTULEN
1. Opening en mededelingen
Als welkom stellen de bestuursleden zich voor met naam en functie.
Voorzitter Gert de Geest meldt algemeen bestuurslid Antoon Zonneveld afwezig wegens
ziekte. Vervolgens licht hij de agenda toe en deelt mee dat er 13 december een regionale
IVN-bijeenkomst is waar leden van de afdelingen welkom zijn.
Secretaris Grada Hooijmans vult aan dat er 2 ingekomen brieven zijn n.a.v. de begroting:
Dick Warmerdam d.d. 23-11-2018 en Monique Smulders ingekomen 25-11-2018.
Stef Strik laat de nieuwe Vogelatlas van Nederland zien. Ook de Vogelwerkgroepen IVN
Alphen en Koudekerk/Hazerswoude hebben er 3 jaar tellingen voor gedaan.
De Vogelatlas was binnen 24 uur uitverkocht en wordt herdrukt.
Ook Walter van de Vorst heeft een mededeling: de samenwerking tussen Parkvilla
Filmhuis en IVN Alphen heeft geresulteerd in de Landelijke IVN Innovatieprijs. Deze
samenwerking wordt voortgezet in 2019 met de natuurfilm van Monique Smulders over
Park Zegersloot op 26 januari (19.15 uur) en 29 januari (15 uur). De netto-opbrengst
stelt Monique beschikbaar aan IVN Alphen. Ook bij natuurfilm ‘t Wad van Ruben Smit
wordt de win-win-formule toegepast door wederzijdse promotie en het aanbieden van
het IVN-normaal-kaartje, waarvan € 1 per kaartje naar IVN gaat.
2. Notulen van de ledenvergadering van 24 april 2018.
Er zijn redactioneel, noch inhoudelijk vragen. Daarmee zijn de notulen vastgesteld.
3. Vaststelling jaarplannen 2019.
De voorzitter vraagt reacties op de ambitieuze jaarplannen.
Walter van de Vorst heeft in de toelichting op de ALV gelezen dat er twee vacatures zijn
en elders is sprake van drie. De voorzitter antwoordt dat er nu vacatures zijn voor
algemeen bestuurslid en penningmeester, maar dat er in april 2019 een derde vacature
bijkomt omdat dan de zittingstermijn van de secretaris afloopt.

1

Verder vraagt Walter hoe het met de expositie gaat als in augustus de renovatie van het
Bezoekerscentrum (BC) wordt uitgevoerd. Pieter Verkade legt uit dat het BC-bestuur
besloten heeft de Vlinder – m.u.v. één week voor het aanbrengen van vloerafwerking –
niet te sluiten. Als eerste zal de balie worden vervangen in april/mei. Voor de overige
inrichting is meer tijd nodig, daarom worden in 2019 nog twee exposities
georganiseerd.
Liesbeth Bos vraagt wanneer de korte sluiting plaats vindt i.v.m. het plannen van
lezingen.
De sluitingsweek blijkt nog niet vast te staan.
Dick Warmerdam wijst erop dat het bestuur binnen één jaar wisselt van voorzitter,
penningmeester en secretaris. Dat lijkt hem niet gunstig voor de continuïteit. De
voorzitter zegt toe dit op te nemen in de bestuursagenda.
Stef Strik complimenteert zijn collega-coördinatoren met de nieuwe plannen.
De Jaarplannen 2019 worden aangenomen met algemeen applaus.
4. Bespreking begroting 2019.
Penningmeester Jan Bouwhuis licht eerst de algemene werkwijze toe en benadrukt dat
een tekort op de begroting kans geeft op externe financiële bijdragen.
Joost concludeert dat een paar werkgroepen, waaronder zijn eigen groep, zich niet aan
de gestelde termijn voor het indienen van de begroting heeft gehouden, waardoor er nu
op het laatste moment bezwaren zijn binnengekomen en bijstellingen zijn gedaan.
Gerda Bonninga zou graag tijdig een herinnering ontvangen voor het indienen van
jaarplannen en begroting. De voorzitter erkent dat dit een verbeterpunt is.
Daarna bespreekt de penningmeester de ramingen per werkgroep.
Na vooraf overleg met de Fotowerkgroep wordt er een wijziging aangebracht; de uitgave
van € 1500 voor een opleiding wordt geschrapt.
Aan de inkomstenkant vervallen € 750 en € 475.
In plaats daarvan komt € 350 inkomsten van verkoop tentoonstellingsfoto’s.
Het tekort op de begroting komt nu uit op € 1000 negatief.
Voor inrichting van de IVN-hoek is € 2500 opgevoerd op de balans.
Dick Warmerdam vraagt of externe bijdragen kunnen doorschuiven naar een volgend
jaar.
De penningmeester beaamt dat omdat projecten die (gedeeltelijk) gedekt worden door
subsidies vaak over meer jaren lopen.
Dick bedankt ook namens Monique Smulders voor de uitleg en het bijstellen van de
begroting.
Hierna wordt de begroting 2019 met hierboven vermelde wijzigingen aangenomen.
5. Benoeming kascommissie.
De penningmeester zal de Kascommissie bij elkaar roepen om – i.v.m. het neerleggen
van zijn functie per 1 januari 2019 – de boeken te controleren over 2018. In de
Algemene Ledenvergadering van april 2018 is het volgende besloten en genotuleerd
over de samenstelling van de kascommissie:
‘Joost van Beek zal over 2018 voor de 2e keer de controle kunnen doen. Han Hendrickx is
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voor 2017 opgetreden als reserve, waardoor hij over 2018 voor de 1e keer controle kan
doen.
Gerard Been meldt zich aan als reserve kascontrolecommissielid over 2018.
6. Vaststelling:
a. Statuten
Er zijn geen vragen, noch op- of aanmerkingen over de statuten.
Het voorgeschreven volledig aantal leden is niet aanwezig. Daardoor zal op een ander
tijdstip gestemd moeten worden over het aannemen van de voorliggende statuten.
b. Huishoudelijk reglement
De voorzitter leg uit
*dat het Huishoudelijk reglement is afgestemd op de gewijzigde statuten.
*dat is opgenomen bij contributie/donatie: leden betalen eenmaal contributie over het
lopende kalenderjaar bij overstap vanuit andere IVN-afdeling.
*dat ook is opgenomen een passage over aangevraagde activiteiten
*dat bij financiën de kostenvergoeding is aangepast.
*en dat het deel ‘In Veilige Handen’ is losgekoppeld van het reglement. Het is een apart
document, waarover het bestuur zich nog moet buigen.
Rob Bloemhoff verwijst naar de artikelen:
*1.6 en adviseert toe te voegen: ‘ook van de afdeling Alphen aan den Rijn’ .
De voorzitter zegt dit toe.
*4.5 en vraagt of de passage over dingen die bekostigd worden door IVN eigendom zijn
van de afdeling. al in het vorige reglement stonden.
Het antwoord is ‘ja, maar onder een ander artikelnummer’.
Olaf Rancuret raadt aan het definitieve reglement te voorzien van versienummer en
datum. Het bestuur neemt dit ter harte.
Het reglement wordt aangenomen, inclusief de toevoeging in artikel 1.6.
c. Vrijwilligersbeleid
De voorzitter benoemt de belangrijkste aanpassingen.
Er zijn geen vragen, waarmee het vrijwilligersbeleid is aangenomen.
7. Bestuursvacatures
De voorzitter benadrukt dat de vacature voor penningmeester dingend invulling behoeft
omdat de huidige penningmeester om huiselijke redenen zijn functie per 1 januari
neerlegt.
Dick Warmerdam adviseert deze functie te splitsen in een bestuurlijke en
administratieve taak, waardoor het waarschijnlijk gemakkelijker is kandidaten te
vinden.
Nell Spreij vraagt zich af of splitsing wel doenlijk is. Dick heeft hiermee jarenlang
ervaring en verzekert dat het in de praktijk heel goed werkt.
Het bestuur bedankt Dick voor deze tip.
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8. Nieuws vanuit Bezoekerscentrum (BC)
Stichtingsvoorzitter Bas Wienbelt meldt dat het goed gaat met het BC.
Het bezoekersaantal is stabiel, de bezetting bij Junis is praktisch 100% en de tuin, het
plein en de paden zijn opgeknapt.
Niet alleen de expozaal wordt gerenoveerd, maar ook de receptie, hal en BSO-zaal
krijgen een update. Tentoonstellingsinrichter Wiek Rozemond heeft de opdracht
daarvoor gekregen. Zijn definitieve ontwerp wordt over enkele maanden verwacht.
Thema is het ontstaan van ons landschap en het leven van mens, dier en natuur in het
Veenweidengebied. Enkele elementen van de gesloten tentoonstelling van
Natuurmonumenten in Nieuwkoop worden overgenomen. Het budget voor de renovatie
is ruwweg binnen. Na goedkeuring van het ontwerp zal het 1e deel van de renovatie in
zomer van 2019 worden uitgevoerd en het 2e deel in de winterperiode.
Het BC zal het werk deels uitbesteden en er deels vrijwilligers voor vragen.
Leny Hogenboom vraagt hoe het tuinonderhoud wordt geregeld als Pieter Janssen stopt
als coördinator. Het wordt gedeeltelijk door een groep vrijwilligers gedaan en deels door
de instelling Ad Fund (mensen met een beperking).
Dick Warmerdam is benieuwd of het ontwerp voor belangstellenden te zien zal zijn.
Bas Wienbelt vindt dat een goede suggestie.
Rob Bloemhoff raadt aan bij aanschaf van huishoudelijke apparaten de mening van de
gastvrouwen/heren te laten meetellen.
Stef Strik vraagt of ook het aquarium uit Nieuwkoop naar Alphen komt.
Bas antwoordt dat hier niet voor gekozen is omdat het teveel onderhoud vergt.
Stef biedt namens de Natuurkiekers aan foto’s te leveren.
9. Rondvraag.
Walter legt uit waarop gelet moet worden bij het reserveren van kaartjes voor
natuurfilm
‘t Wad: Klik bij ‘kaartsoort’ op het kleine zwarte driehoekje ernaast en kies een IVNnormaal-kaartje. Dan krijgt IVN 1 euro per gekocht kaartje.
Met nadruk zegt hij dat iedereen een IVN-kaartje kan kopen, ook niet-leden.
De film die Monique Smulders heeft gemaakt over het Zegerslootgebied zal in het
Parkvilla Filmhuis 2x draaien in januari en 2x op Koningsdag. De prijs is € 5 p.p. en de
netto-opbrengst doneert Monique aan IVN Alphen.
Gerda Bonninga meldt dat ze nog maar twee vrijwilligers heeft voor de
natuuractiviteiten van BSO de Paddenpoel.
Ook geeft ze de tip dat Junis in januari 2019 10-jaar in de Vlinder gehuisvest is.
Gerda eindigt met de mededeling dat de BSO gehercertificeerd is als Groene BSO, wat de
zaal waardeert met spontaan applaus.
Rob Bloemhoff vraagt of deelnemers aan vogelexcursies in de praktijk wel kosten delen.
Dick Warmerdam legt uit dat dit vooraf bekend is en altijd goed loopt.
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Hierna krijgt het bestuur een compliment voor het vele werk aan grote stukken als
statuten, huishoudelijk reglement en vrijwilligersbeleid.
De voorzitter meldt dat IVN Alphen in zal gaan op de uitnodiging van de gemeenteraad
om op 6 december een korte presentatie te houden over zichzelf in relatie tot
duurzaamheid.
Verder laat de voorzitter weten dat Lydia Beekhuis is gestopt met materiaalbeheer en
overhandigt haar als waardering voor al het werk (sinds 1980!) bloemen en een attentie.
Daarna wordt Hans van Dam gefeliciteerd met de straatprijs van Mooi Boskoop voor de
mooie bloemrijke bermen en oevers die hij heeft aangelegd en onderhoudt. Ook hij
ontvangt bloemen en een attentie.
10. Sluiting en pauze
Na de pauze vertelt Wim Dieho over het Tiny Forest dat binnenkort geplant gaat worden
in natuurgebied de Groene Vinger in de wijk Kerk & Zanen.
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