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concept

1.
Opening en mededelingen
Voorzitter Gert de Geest opent met een hartelijk welkom en met deze mededelingen:
• Voor de vacante functies van penningmeester en algemeen bestuurslid draagt het bestuur
met positief advies bij punt 8 resp. Foppe Jan Japenga en Nell Spreij.
• Voor de vacature van secretaris vraagt Gert de leden uit te zien naar kandidaten.
• In januari 2020 start een gezamenlijke Natuurgidsenopleiding van IVN Nieuwkoop en IVN
Alphen. Kartrekkers zijn Hans Blom en Gerda Bonninga. Zij hebben al 10 docenten en 13
geïnteresseerden. De afronding en diploma-uitreiking is medio juni 2021.
• Er zijn plannen voor een jeugdgroep van 12-16 jarigen: de NatureXplorers. Hiervan is Gerard
Been de kartrekker. Op vrijdagavond 14 juni is de inventariserende bijeenkomst van 19-21
uur voor deelnemers en begeleiders. Als de groep in september van start gaat, kunnen de
activiteiten gehouden worden op de 2e vrijdagavond van de maand van 19-21 uur.
• Bezoekerscentrum en IVN zijn een nieuw huurcontract overeengekomen voor de komende 5
jaar.
• Er is een voorstel om de onlangs op de Ziendeweg doodgereden otter op te zetten en de
kosten te delen onder IVN Nieuwkoop, Bezoekerscentrum en IVN Alphen. De otter zal zijn
thuisbasis hebben bij IVN Alphen in het Bezoekerscentrum met uitleenmogelijkheid naar IVN
Nieuwkoop. De aanwezige leden kunnen zich daarin vinden.
Joost van Beek vraagt het bestuur er bij de gemeente Alphen op aan te dringen de Ziendeweg
ottervriendelijk te maken.
2.
Notulen van de ledenvergadering van 27 november 2018
Er zijn geen op- of aanmerking en vragen, waarmee de notulen zijn vastgesteld.
3.
Vaststelling jaarverslagen bestuur en werkgroepen 2018
De voorzitter noemt de highlights uit het bestuursjaarverslag, zijnde
* de Innovatieprijs 2018 voor de win-win samenwerking tussen het Parkvilla Filmhuis en IVN Alphen
* de toename van het aantal leden/donateurs, zij het een kleine vooruitgang van 6.
* de realisatie van natuureiland Pampus met medewerking van IVN Alphen en
* de realisatie van een Tiny Forest, een samenwerkingsproject tussen het Landelijk IVN en de
gemeente Alphen, met ondersteuning van scholen, buurtbewoners en IVN Alphen.
Loes complimenteert secretaris Grada Hooijmans met de mooie uitvoering van de jaarverslagen.
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Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen, waarmee de jaarverslagen ongewijzigd zijn aangenomen.
4.
Bespreking financieel jaarverslag 2018
De voorzitter maakt Jan Bouwhuis een compliment voor het vele werk dat hij als penningmeester
heeft verricht. Per 1 januari 2019 heeft Jan het penningmeesterschap wegens huiselijke
omstandigheden neergelegd en is de vacature tijdelijk ingevuld door de voorzitter met ondersteuning
van administratiekantoor Van Geen.
Jan licht de resultatenrekening 2018 toe.
De begroting voor 2018 was negatief, maar het resultaat positief.
Alle externe middelen (subsidies) zijn besteed. Zo heeft werkgroep Vrijwillig Landschaps- beheer
kunnen investeren in een boot en gereedschap.
Een wens die Jan nog had willen vervullen is het uitbrengen van het afdelingsblad in kleur.
Dick Warmerdam vraagt waaruit inkomstenpost 8870 bestaat.
Het antwoord is: inkomsten via vouchers en subsidies.
Vervolgens licht Jan de balans toe en stelt voor het positieve resultaat toe te voegen aan de
projectenpot. De leden gaan hiermee akkoord.
Rob Bloemhoff is van mening dat bij het waarmaken van dromen (uitgangspunt van het financieel
beleid van Jan Bouwhuis) een goede budgettering hoort. Rob signaleert dat bestuurskosten en
enkele andere posten nogal afwijken van de begroting en pleit voor deelname aan een
budgetteringcursus.
Jan vindt echter een strakke aanpak niet zo gewenst, zolang het eindresultaat naar wens is.
Dick Warmerdam vraagt wat het bestuur doet als aan het eind van het boekjaar blijkt dat een
werkgroep flink over de begroting is gegaan.
Jan legt uit dat de penningmeester op elk moment de financiële stand per werkgroep kan zien.
Hij zal dan ook niet wachten tot het eind van het boekjaar, maar eerder met de betreffende
coördinator in gesprek gaan.
6. Kascontrolecommissie
Commissieleden Joost van Beek en Han Hendrickx hebben de boekhouding en de bankrekening
grondig gecontroleerd en alles uitstekend in orde bevonden.
Joost leest de laatste alinea voor waarin de commissieleden vragen het bestuur en met name ook de
penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en de gevoerde
boekhouding. De leden verlenen dit met een waarderend en instemmend applaus.
De commissieleden doen twee aanbevelingen:
1.
inzichtelijker te maken welke inventaris behoort tot het Bezoekerscentrum (BC) en welke tot
IVN Alphen
2.
de financiën van IVN Vrijwillig Landschapsbeheer (VLB) en die van Pampus af te ronden.
Punt 1 staat op de actielijst n.a.v. de gezamenlijke BC-IVN-vergadering van 20 februari.
Punt 2, financiën Pampus blijken zojuist te zijn afgerond. Financiën VLB zijn ook op de vergadering
van 20 februari besproken en zullen door het BC op hun website worden gepubliceerd.
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7.
Benoeming kascommissie 2019
Gerard Been en Joost van Beek worden benoemd tot kascommissieleden en Jan Bouwhuis tot
reserve-kascommissielid.
8.
Bestuurssamenstelling**
Jan Bouwhuis en Grada Hooijmans nemen afscheid als resp. penningmeester en secretaris.
Zij worden toegesproken en bedankt voor hun grote inzet en hun hart voor onze IVN-afdeling.
Het bestuur draagt nu Nell Spreij voor als algemeen bestuurslid en Foppe Jan Japenga als
penningmeester.
De leden geven met spontaan applaus blijk van hun instemming en heten zo beide IVN’ers van harte
welkom als nieuwe bestuurders.
Vervolgens stelt Foppe Jan Japenga zich voor. Hij heeft een financiële achtergrond in diverse
functies bij een groot bedrijf. Nu hij daar gestopt is, heeft hij tijd voor vrijwilligerswerk. Zijn doel is een
transparante invulling van het penningmeesterschap, waarbij het hem prettig lijkt de financiële
commissie niet alleen bij de kascontrole, maar ook tussentijds te ontmoeten.
Nell Spreij laat weten dat ze 40 jaar bij grote uitgeverij heeft gewerkt. Ze is blij dat het onderwerp
duurzaam binnen IVN Alphen een plaats heeft gekregen en onderstreept dat graag. Ze waardeert
enorm het vele vrijwilligerswerk dat in onze afdeling wordt verzet en hoopt daaraan haar steentje te
kunnen bijdragen.
De voorzitter deelt mee dat Foppe Jan Japenga bereid is tijdelijk als waarnemend secretaris op te
treden totdat er iemand in de functie van secretaris benoemd kan worden.
Ingelast agendapunt
Walter van de Vorst namens Parkvilla Filmhuis en Monique Smulders, maakster van de film ‘Struinen
in Park Zegersloot’ die vier volle zalen heeft getrokken in het Parkvilla Filmhuis, komen naar voren en
vragen Corry Dierdorp dit ook te doen. Monique en Walter hebben afgesproken de opbrengst van de
voorstellingen te verdelen onder Parkvilla Filmhuis en IVN Alphen aan den Rijn. Zij overhandigen
Corry een cheque met het prachtige bedrag van € 765 te besteden aan de inrichting van een IVNhoek in de te renoveren expozaal van het BC.
Leden en bestuur tonen zich blij verrast met zo’n mooie gulle gave.
9.
Nieuws vanuit Bezoekerscentrum
BC-voorzitter Bas Wienbelt vertelt dat de renovatie van het Bezoekerscentrum inmiddels is gestart
met het veranderen van de balie en legt uit hoe het verdere verloop van de renovatie gepland is.
Ook deelt Bas mee dat de BC-penningmeester Alphen gaat verlaten en dat het BC-bestuur nu in
gesprek is met Foppe Jan Japenga om ook voor het BC-penningmeesterschap op zich te nemen.
Verder meldt Bas dat huurder BSO De Paddenpeol heel goed loopt, wat het BC ten goede komt.
Tenslotte bedankt hij Grada met een attentie nu zij na ca 10 jaar stopt als BC-gastvrouw en als
bestuurslid namens IVN in het BC-bestuur.
10.
Rondvraag
Er zijn geen vragen.
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11.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun betrokkenheid en kondigt de pauze aan.
Pauze
Christianne Hunting en Joost den Houdijker van VoedselPark Gnephoek vertellen uitermate
enthousiast en boeiend over hun experimenten voor grondverbetering en fruit- en groenteteelt op
basis van permacultuur.
Op een terrein van circa 3000 m2 ontwikkelen zij en vele vrijwilligers met medewerking van de
gemeente Alphen een tuin vol eetbare planten, struiken, bomen en ook paddenstoelen. De aanleg én
het onderhoud van de tuin gebeurt volledig biologisch met gebruik van lokale materialen. Daarnaast
geven ze invulling aan hun educatieve doelstelling.
Na afloop wordt gezellig nagepraat door degenen die dat willen. Daarbij wordt genoten van een hapje
en een drankje, zoals gewoonlijk perfect verzorgd door Lydia Beekhuis.
Afwezig met bericht:
Grada Hooijmans
Voor akkoord:
Voorzitter Gert de Geest

Voor akkoord:
waarnemend secretaris Foppe Jan Japenga
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