Algemene Ledenvergadering
IVN Zuid-Kennemerland
20 maart 2019 in Thijsse’s Hof
NOTULEN
Aanwezig:
Peter Blondel, Margreet Blondel, Arend Reinink, Andries Mok, Leo van der Brugge, Harry Lips, Ans Röling,
Cees Timmermans, Marc van Schie, Wim Meulblok, Thérèse van Groeningen, Hennie Terpstra, Ok
Overbeek, Tineke de Bruijn, Marij van Reyendam, Ans Boogers, Titus Meijer, Erna Schreuder, Cor Vlot,
Petra Bürmann, Wim Swinkels, Jan Saveur, Martin Ettema, Roelof Boddaert, Jan-Willem van Velzen,
Patrick Wokke, Elise Werthenbach, Hans Smits, Hans Kerkhoff, Eric van Bakel, Albert Pruis, Paula Gruben
1. Opening en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. De agenda, zoals
verstuurd bij de aankondiging, wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag ALV van 14 maart 2018 Het verslag wordt zonder aanmerkingen goed gekeurd.
3. Jaarverslag 2018, bestuur en werkgroepen
Alle werkgroepen hebben hun bijdrage aan het jaarverslag geleverd, op een enkele uitzondering na.
Enkele werkgroepen geven in het kort nog aanvullingen op de hoogtepunten van hun activiteiten in 2018.
4. Financiën:
4a. Financieel verslag over 2018
De penningmeester geeft een korte toelichting op de afrekening over 2018, de begroting voor 2019 en de
balans.
Er zijn vragen en verduidelijkingen van de penningmeester:
• Marc van Schie stelt voor om de spaarrekening van 35.000 groen te beleggen, zodat er wat mee
gebeurt. Te bespreken in het bestuur.
• Cor Vlot informeert naar de coördinatorenvergoeding. Dit is een onkostenvergeoding van 16 euro
per jaar en geldt ook voor het bestuur.
• Harry Lips vraagt naar de bestemming van de gereserveerde gelden. Er is o.a. geld gereserveerd
voor de nieuwe cursus en voor Kinderwerkgroep KWG. Als vereniging IVN-ZK hebben we een
gezonde buffer.
• Afschrijving van de telescoop. Wij hebben geen verzekering voor de scoops. Te bespreken in het
bestuur.
• De natuurkoffer materialen: kopen en 1e jaar direct afschrijven, heb je geen bezit
Gebruiksgoederen: zijn wel bezit IVNZK,
4b. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
De kascommissie bestaande uit Henriëtte de Rooij en Wim Meulblok is akkoord met het financiele beleid
en de verslaggeving en stelt voor om de Penningmeester, Peter Blondel, te bedanken en om hem
decharge te verlenen. De vergadering stemt hier voltallig mee in mee in.
4c. Kandidaatstelling en Benoeming nieuwe leden kascommissie
Wim Meulblok en Cor Vlot stellen zich beschikbaar. De vergadering gaat unaniem akkoord.
4d. Vaststellen begroting 2019. Geen veranderingen van beleid. We hebben nu 254 leden. Vraag van Cor
Vlot: is het aantal leden toegenomen via landelijke aanmeldingen ? Antwoord: Ja, er zijn nu meer
landelijk aangemelde leden.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting
5. Huldiging Jubilarissen
Jan Willem van Velzen: 25 jaar lid. De voorzitter spreekt hem toe en reikt het IVN speldje uit
Roelof Boddaert: lid sinds oktober 1993 – krijgt ook een IVN speldje
Leo van der Brugge is langer dan 25 jaar lid, met een reputatie als specialist paddenstoelen. Ook hij krijgt
het IVN speldje met een dankwoord van de voorzitter.

De voorzitter memoreert de geschiedenis van de Vereniging IVN Zuid-Kennemerland, die is opgericht op
23 okt 1979, in 1984 kwam pas de notariële akte.
Jan Willem van Velzen en Roelof Boddaert vullen aan met enkele anecdotes
6. Benoemingen bestuursleden door de ALV:
6a. Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid M.A.S. (Martin) Ettema. Enkele persoonlijke

gegevens zijn vermeld in de agenda. De vergadering benoemd Martin Ettema per acclamatie als
lid van het bestuur.
6b. Het bestuur draagt voor ter herbenoeming P.M.O. (Petra) Bürmann. Ook Petra wordt unaniem
herkozen met dank voor haar inzet in haar eerste zittingsperiode.
6c. De voordracht van het bestuur om zittend bestuurslid Wim Swinkels te benoemen tot voorzitter
wordt per acclamatie geaccepteerd.
Wim dankt voor het vertrouwen en spreekt zijn motivatie uit om bestaande en nieuwe activiteiten te
ondersteunen vanuit het bestuur.
7. Jan Saveur treedt af als bestuurslid. Hij krijgt een hartelijk applaus van de vergadering voor zijn
bijzondere inzet voor het IVN Zuid-Kennemerland.
De nieuwe voorzitter, Wim Swinkels, spreekt Jan toe: Jan Saveur is een zeer gewaardeerde voorzitter
geweest, die mensen stimuleerde en zelf op veel gebieden aktief is. Hij organiseerde de
paddenstoelendag en Ledendag, en verzette uitzonderlijk veel werk ook achter de schermen. Veel
waardering was er ook van zijn voorganger in de voorzittersrol, Jani van Dijk. Jan gaat niet stil zitten en is
van plan een cursus tekenen in de natuur te starten.
Arend Reinink dankt Jan, die ook coach is van het natuurgidsenteam. Jan leidde dat zelf in een vorige
aflevering van de Natuur Gidsen Opleiding
Jan Willem van Velzen waardeert het dat Jan heeft de nieuwsbrief nieuw leven heeft ingeblazen en ook
de provinciale en regionale contacten weer heeft aangehaald.
8. Vacatures bestuur: één algemeen lid. Wie stelt zich verkiesbaar?

De voorzitter verzoekt om de medewerking van de leden voor de continuïteit van he bestuur.
Het bestuur wil graag uit 5 leden bestaan voor een ruimere overlegsituatie en onderlinge
vervangbaarheid. Er is dus nog een vacatures Voor het gemak hierbij het huidige rooster van
aftreden:
Jan Saveur (voorzitter) vanaf 2013, statutair tot maart 2019, daarna statutair niet herverkiesbaar
Petra Bürmann( secretaris) statutair tot maart 2019, daarna herverkiesbaar tot 2022
Wim Swinkels statutair tot 2020, daarna herverkiesbaar tot 2023
Peter Blondel, benoemd 2018, statutair tot 2021, daarna herverkiesbaar tot 2024.
Martin Ettema, benoemd in 2019

9. Jaarlijkse Ledendag . Wat wordt de datum en wie wil het organiseren?
Marc stelt voor om per trein naar de orchideeën tuin in zuid Limburg te gaan, half mei / half juni. Het
voorstel wordt niet opgepakt wegens de relatief lange reistijd
10. Rondvraag en sluiting.
Jan deelt mee dat Meins van der Wal intussen aan de beterende hand is na een val tijdens een excursie
in Bosbeek. Als vrijwilliger is haar materiele schade door de gemeente gedekt. Deze gemeentelijke
verzekering werkt als rugdekking voor vrijwilligers, inclusief IVN gidsen.
Harry Lips vraag naar de AVG: foto’s maken is lastig geworden. Het bestuur is er regelmatig mee bezig
Na afloop wordt er nagepraat met een drankje en een hapje.
* De uitnodiging met de agenda en notulen van de vorige ALV is per e-mail verzonden naar de leden en donateurs
met bekend e-mailadres. Het jaarverslag werd per e-mail nagezonden naar de leden. De leden die geen e-mailadres
hebben, ontvingen de agenda en de notulen per post. Een aantal exemplaren van de jaarstukken zullen van af een
half uur voor het begin van de ALV beschikbaar zijn in het lokaal van de vergadering.

