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Notulen Algemene Ledenvergadering IVN Noord-Kennemerland 2019
Datum: 1 juni 2019
Locatie: Abdij van Egmond, Egmond-Binnen
Vastgesteld door de ALV d.d. 26 september 2020
Aanwezig: Annelies Boer (algemeen lid), Annette Eilering, Annemarie van ’t Hoenderdal,
Ben van Wees, Dick Broersen, Floor van Splunder, Frits Dijkhof, Hanneke Dam, Henk
Volbeda, Hermine Smit, Irene Vandewalle, Jaap Olbers, Jan Munster, Johan Eilering, John
Scheepe, Joke Pruis (secretaris, verslag), Joop Bons (algemeen lid), Joop Ettema, Kees van
’t Hoenderdal, Loes de Winter, Marijke Brouwer, Marja Apeldoorn, Mieke Klerk, Mieke
Neidig, Mien Dijkhof, Peter Brouwer, Pieter de Groot, Piet Singer, Rob van ‘t Wout, Thea
Scheepe, Tine Kalverboer, Ton Schellevis, Truus Ettema, Walter Swagemakers (algemeen
lid), Willem Bastiaanse (penningmeester)
Afwezig met bericht: Annemarie Bakker, Bert van Engen, Cees Verkerke, Irene Voorberg,
Andries Stuut, Yvonne Stokman, Cocky van Engen, Peter Waards.
1. Opening, mededelingen
Walter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ad Jansen is benoemd tot lid
in de orde van Oranje Nassau. We hebben dit jaar 8 jubilarissen (allen 25 jaar lid) Zij
worden later in het jaar uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Aan het begin van
dit jaar is ons gewaardeerd lid Gerrit Brienen overleden.
2. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Conceptverslag ALV 2018.
Het verslag van de ALV van 2 juni 2018 wordt vastgesteld (nb: het is op Ons IVN
geplaatst)
4. Jaarverslag 2018.
Het jaarverslag is toegezonden en ligt ook ter inzage. Walter schetst in het kort welke
activiteiten er hebben plaatsgevonden. Dit jaar zullen er 24 nieuwe natuurgidsen
afstuderen, waardoor er ook nieuwe activiteiten bij komen. Het bestuur wil in 2019
een beleidsplan voor de komende jaren opstellen en fondsenwerving onderzoeken.
Daarnaast zijn er nieuwe activiteiten te verwachten rond het landelijke IVN project
“Tiny Forest”.
5. Financieel verslag 2018:
Willem geeft stap voor stap uitleg bij het verslag. Toelichtende informatie:
- Er zijn nu 279 leden waarvan 95 natuurgidsen (exclusief de binnenkort
studeren 24 nieuwe gidsen) 23 leden zijn ook lid van de KNNV. Het aantal
actieve leden wordt geschat op 75 en dit aantal neemt af (door minder
aanwas van jongere mensen) In dit aantal zijn ook leden meegeteld die
incidenteel actief zijn.

-

De contributie t/m 2020 is onveranderd.
Lid 24 euro
Huisgenoot 6 euro
Donateur minimaal 17 euro
- Ongeveer 50% van de contributie wordt afgedragen naar de landelijke
vereniging. De afdracht is verhoogd, maar we kiezen ervoor de contributie niet
te verhogen.
- Samenvattend: Er is 5 jaar op rij een negatieve begroting afgegeven. We
hebben al jaren een stabiel eigen vermogen. Activiteiten draaien op volle
toeren. Er zijn nieuwe kansen/initiatieven/natuurgidsen en er is financiële
ruimte om deze te ondersteunen.
Verslag kascommissie:
De kascommissie bestaande uit Annemarie van ’t Hoenderdal en Rob van ’t Wout,
spreekt waardering uit voor het werk van de penningmeester en stelt de leden voor
akkoord te gaan met het financieel verslag en het beleid van het bestuur. Hiermee
gaan de leden akkoord waarmee het financieel verslag is onder dankzegging aan
Willem is vastgesteld en het bestuur décharge is verleend.
Samenstelling kascommissie:
Rob van ’t Wout en Annemarie van ’t Hoenderdal zullen ook over 2019 de
kascontrole uitvoeren. Het bestuur bedankt ze voor de kascontrole over 2018.
6. Presentatie Route App IVN (eindproject NGO)
Piet Singer vertelt dat voor IVN Noord-Kennemerland een route is ontwikkeld die
gelopen kan worden d.m.v. een App op je smartphone. In de IVN App vind je routes
van IVN in heel Nederland en nu dus ook voor onze regio. Het betreft een route rond
de abdij van Egmond. Piet laat stap voor stap zien hoe de App werkt. Voordelen: je
kunt een nieuwe groep mensen bereiken met moderne techniek en interesse wekken
voor IVN en een wandeling met gids. Voor Noord-Kennemerland kunnen meer routes
worden ontwikkeld. Er zijn al aanvragen binnen, De nieuwe werkgroep blijft hiermee
bezig en zal voor de totstandkoming van een nieuwe route overleggen met bestuur
en gidsen in het betreffende gebied.
7. Presentatie Smakelijke Moestuintjes Peuterproef
Thea Scheepe vertelt dat de “mussenwerkgroep” in 2018 is gestart met een project
van JOGG “smakelijke moestuinen peuterproef. Het doel is om de jongste kinderen
(peuters) te betrekken bij het kweken van groente met als gevolg dat ze meer en
makkelijker groente gaan eten. Vrijwilligers begeleiden de verzorgers in KDV bij het
planten en verzorgen in vierkante meter bakken samen met de kinderen. Er zijn
contracten afgesloten voor drie jaar.
8. Samenstelling bestuur
Het bestuur zoekt versterking (algemeen lid, voorzitter en secretaris) (nb. Joke blijft
secretaris totdat er een opvolger is gevonden)
9. Rondvraag, sluiting
De vergadering wordt gevolgd door een rondleiding in en rond de abdij en de middag
wordt afgesloten met een drankje.

