Betreft: uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering.

Beste natuurvrienden,
Namens het bestuur wil ik jullie van harte uitnodigen tot het bijwonen van onze algemene
ledenvergadering welke zal worden gehouden op:

Woensdag 11 maart 2020 aanvang 19:30 uur
in ons IVN-lokaal aan de Ransdalerstraat 64, 6312 AJ (tegenover het zebrapad) te Ransdaal.
De jaarvergadering is alleen bedoeld voor de leden en donateurs van IVN-afdeling Voerendaal.
Na de pauze zijn ook geïnteresseerde niet-leden van harte welkom.
1. Opening, vaststellen agenda, afmeldingen, presentielijst.
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 27 februari 2019
3. Mededelingen en informatie over onder andere:
 Programma 2020 (zie bijlage)
 Actuele ontwikkelingen IVN
 Ingekomen brieven
4 Jaarstukken 2019 penningmeester (Jan Spee)
5 Kascommissie
 Verslag kascontrole commissie ( Annelien Smets, Hans Pannemans)
 Benoeming kascontrolecommissie 2020
6 Vaststellen contributie jaar 2021 op € 18,00
7 Jaarverslag 2019 secretaris (Lucien Smets)
8 Bestuursverkiezing
 Statutair aftredend zijn Vera van Piggelen en Jan Spee. Zij stellen zich herkiesbaar en het
bestuur draagt hen voor herbenoeming voor. Door tenminste 5 leden tezamen kunnen bij het
bestuur schriftelijk tegenkandidaten worden voorgedragen tot vóór de aanvang van de
algemene ledenvergadering.
 Stemming
 Uitslag verkiezing
9 Verslagen van de activiteiten van de
 Scholenwerkgroep (Ria Senden)
 Plantenwerkgroep (Lea Geelen)
 Uilenwerkgroep (Albert v.d. Dries)
 Werkgroep Natuur, Landschap en Milieu (Vera van Piggelen)
10 Rondvraag.
11 Pauze: ongeveer om 20:30 uur met gratis koffie/thee en vlaai.
12 Na de pauze gezellig samenzijn met aansluitend een presentatie omtrent Sustainable
Development Goals (SDG’s) door Margriet en Lucien
13 Sluiting om ongeveer 22:15 uur.
Jullie aanwezigheid stellen we zeer op prijs, bij verhindering s.v.p. even afmelden bij ondergetekende.
De contributie van € 16,00 (of inclusief de Natuurgids € 31,50) voor het jaar 2020 dient vóór 1
april 2019 te worden overgemaakt op rekeningnummer NL87 RABO 0154 8069 00 ten name van IVN
afdeling Voerendaal. Landelijk aangemelde leden betalen rechtstreeks aan IVN Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Lucien Smets (secretaris) IVN afdeling Voerendaal
NB: Leden waarvan mij geen e-mail adres bekend is, krijgen deze uitnodiging per post.

