Notulen Algemene Ledenvergadering IVN Amersfoort
Woensdag 20 juni 2018 om 19:30 uur
Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21 Amersfoort
Aanwezig:
Hennie van Vliet, Ruud van Nus, Olav-Jan van Gerwen, Dick van Etten, Ruud Corduwener, Ina
Veldhuis,Brigiet van Boom, Kees de Heer, Anneke Abma, Jan Oudemans, Mary Brussee, Vivian
Tamminga, Maurice Siteur, Wil Schonewille, Arjan Saaltink, Katja van den Brandt (notulist).

1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
Over het aannemen van de nieuwe statuten moet worden gestemd. Alle leden
dienen in de gelegenheid gesteld te worden hun stem uit te brengen. 75% van alle
leden van IVN Amersfoort moet het eens zijn met de nieuwe statuten en dit kenbaar
maken. Dit is een onmogelijke kwestie gebleken: het percentage respondenten is bij
lange na niet gehaald.
Vandaar dat we vandaag bij elkaar zijn in een tweede ALV. Het blijkt hierbij te
volstaan als de helft plus 1 van de aanwezigen het eens is met de nieuwe statuten.
3. Ingekomen post
Er is geen ingekomen post.
4. Concept afdelingsstatuten in stemming (huidige en concept statuten: zie bijlage en
ook te vinden op de website)
Wat is er gewijzigd?
Op landelijk niveau gaat het om diverse aanpassingen van bewoordingen, om ze
(weer) in overeenstemming te brengen met wettelijke formuleringen en/of
veranderingen in de verenigingsorganisatie (nieuwe naam, minder “milieu”, meer
“natuureducatie”, “districten” zijn b.v. “regio’s” geworden, lid worden via ivn
landelijk, maar ook nog steeds via een afdeling).
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Op afdelingsniveau zijn de door het bestuur nu voorgestelde wijzigingen zo minimaal
mogelijk gehouden ten opzichte van wat we hadden.
Anders zijn geworden:
o de naam: we heten “IVN, Instituut voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling
Amersfoort en Omgeving”, maar we noemen onszelf nu officieel kort door de
bocht “IVN Amersfoort en omgeving”
o het woord “duurzaamheid” komt nu ook voor in de statuten
o het woordgebruik, de manier van opsommen en de nummering in/van heel veel
artikelen (aangepast aan de huidige wetgeving, verder op veel plekken maar vorm
en woordgebruik gemoderniseerd)
Er werd vanuit landelijk voorgesteld, om eventueel een aantal zaken te laten
vervallen. Maar we hebben ervoor gekozen, om
o onverkort “donateurs” te houden
o donateurs toegang te geven tot de ALV (is nu ook al zo)
o donateurs (net als nu) geen stemrecht te geven
Er wordt gestemd over de nieuwe statuten.
Alle aanwezig zijn het eens met de nieuwe statuten en kunnen zich hier in vinden.
5. Rondvraag
Er is geen rondvraag
6. Sluiting vergadering
De vergadering wordt gesloten.
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