Notulen Algemene ledenvergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:

11 maart 2019
aanvang 20.00 uur
`t Hoogthij, Oldemarktseweg 117, Steenwijkerwold

Aanwezig: Philip Friskorn, Erica Zwanenburg, Henk en Joukje Buschmann, Albert Steenbergen, Piet
Hein Klip, Liesbeth Pit, Janneke Dijs, Jan en Lyda Feenstra, Henk Plat, Bertus Otten, Willem-Jan
Hoeffnagel, Rian Hoogma, Maarten Punt, Henk Mulder en Roely Luyten
Afwezig mkg: Tjallien Muis, Bart Loeff, Lisette Schelhaas, Colette de Haas, Lutje Huijbregts, Ineke en
Louis Volkers, John Koreman, Wilfred Ouwerkerk, Arianne Niessen, Lute Nederhoed en Sandra Boers
1.

a. Rian heet allen welkom
Mededelingen :
* de opkomst is niet groot. Velen vinden een ALV saai. Dat is een reden waarom we
aansluitend afwisselende gasten uitnodigen om ons te laten informeren en/of mooie
beelden uit de natuur te laten zien.
Een ALV is verplicht en geeft de leden de kans invloed uit te oefenen op het beleid en met
elkaar in discussie te gaan.
Suggesties ter optimalisatie zijn van harte welkom.
* IVN-Den Haag- leden van deze vereniging zijn in 2018 enkele dagen in ons gebied geweest.
Albert en Henk hebben enkele excursie voor hun verzorgd. Dit heeft men zeer gewaardeerd
en ons een uitnodiging gestuurd om bij hun te komen. Wie er voor voelt om deze uitnodiging
op te pakken en iets te regelen is welkom.
* IVN-Heerenveen- deze vereniging komt in september in NP-WW. Wie wil mee helpen een
excursie/activiteit voor hun te verzorgen?
* Uurtje-Natuurtje en JNC-Weerribben heeft behoefte aan ondersteuning. Wie vindt het
leuk om kinderen mee te nemen in de natuur?
* Sandra Boers en Lute Nederhoed hebben beiden afgezegd voor vanavond. Beiden hadden
zitting in de kascommissie.
b. Gelegenheid tot het stellen van vragen. Er zijn geen vragen

2. Notulen van de Alg. Ledenvergadering van 28 maart 2018.
- De vraag van Henk Plat over de PAS is foutief verwoord,dit moet zijn
Henk wil weten hoe het bestuur aankijkt tegen de nieuwe vorm en samenstelling van
het NP Weerribben-Wieden .
- Dit wordt gewijzigd in de notulen van 2018.
3. Jaarverslagen coördinatoren werkgroepen- zie website.
Een PowerPointPresentatie hierover wordt getoond en samen met de notulen verstuurd.
4. a. Jaarverslag 2018 van het secretariaat- zie website.
b. Speerpunten 2019- zie jaarverslag

-

VOG- wordt aan gewerkt. Heeft iets meer voeten in aarde dan was verwacht.

-

wijziging statuten en huishoudelijk reglement
Er is niemand tegen de voorgestelde wijziging van de Statuten en Huishoudelijk
Reglement. Onderstaand plan wordt uitgevoerd.

Situatie rondom onze nieuwe Statuten:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vorige ALV: voorstel nieuwe Statuten is besproken en aangenomen. Maar het quorum van
2/3 van het aantal leden was niet gehaald.
Direct daarna (op de zelfde avond) hebben we de ALV afgesloten en een tweede ALV
geopend.
Op die tweede ALV zijn de Statuten wederom aangenomen en nu was een meerderheid van
stemmen voldoende.
Daarop kwam protest van de notaris. In de toelichting op de verenigingswet staat expliciet
dat deze constructie niet is toegestaan.
Daarom hebben we vanavond wederom een eerste ALV om de Statuten goed te keuren. En
wederom zullen wij het quorum niet halen.
Dit komt in de notulen van deze ALV.
We zullen heel binnenkort een tweede ALV uitschrijven op de datum, tijd en locatie van de
eerstvolgende bestuursvergadering.
Verder hoeft er niemand te komen. Want de leden van het bestuur aangevuld met eventuele
leden / huisgenootleden zijn allemaal leden.
Er is dan geen quorum nodig maar de meerderheid beslist.
Na stemming wordt deze tweede ALV gesloten.
Dit komt in de notulen van deze tweede ALV.
Beide notulen worden naar de notaris gestuurd en de nieuwe notulen kunnen dan
gepasseerd worden.

5. Wijzigingen persoonlijke invullingen
Er zijn geen jubilarissen
Er zijn geen aftredende leden
6. Financiën
A. Jaarrekening 2018 en Begroting 2019
Het vermogen loopt gecontroleerd terug
B. Verslag van de Kascontrolecommissie .
Sandra Boers en Lute Nederhoed, beiden door omstandigheden afwezig, hebben de kas
gecontroleerd en goed gekeurd.
C. Benoeming nieuw lid kascommissie.
Voor de kascontrole 2019 hebben zich Sandra Boers en Henk Buschmann aangemeld.
D. Afdracht p.p. IVN-landelijk is verhoogd van € 10 naar € 12.
Het voorstel is om deze verhoging ten koste van het vermogen te laten gelden, wordt
aangenomen.
E. Contributie en servicemodel:
- De contributie blijft in 2019 gelijk aan voorgaand jaar, € 20 voor leden/donateurs en
€ 5 voor huisgenootleden.
- De contributie voor 2020 wordt gelijk getrokken aan het landelijk beleid. Dit is € 24.
Voor de huisgenootleden blijft deze voorlopig € 5.

-

We gaan in 2019 starten met de incassoregeling van Procurios en hopen dit in 2020
ingevoerd te hebben. Hoe dat gaat wordt nog bekend gemaakt.
Allen blijven lid van de Afdeling NoordWest Overijssel, maar de contributie wordt
landelijk geïnd. De landelijke vereniging boekt het bedrag over naar onze afdeling,
minus de jaarlijkse afdracht
F. niet betalende leden
- worden tzt afgevoerd van de lijst en mogen dan ook geen lid meer zijn van een
werkgroep.
7. Rondvraag
 Erica- hoe gaan we als vereniging om met de Wet op Privacy? Voor het maken van foto`s
van derden is toestemming vereist. We gaan ons als bestuur hierover beraden en laten
dit aan de leden weten.
PAUZE met een kopje koffie of thee.
8. Gastspreker Philip Friskorn – onderwerp `Natuurlijk Noord Nederland` .
Philip geeft een mooie presentatie over de natuur en Noordelijk Nederland.
Uit alles blijkt dat er vele uren wachten, kijken, opnieuw terugkomen, en eindeloos veel
foto`s maken met goede apparatuur, tot een fantastisch resultaat kan leiden.
9. Rian sluit af, bedankt de aanwezigen voor de aanwezigheid en inbreng en nodigt allen uit
voor het nuttigen van een drankje.

