Verslag algemene Ledenvergadering
IVN Zuid-Kennemerland
16 september 2020, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Locatie: Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 20, Haarlem
Ingang Prins Hendrikstraat
Voor de Algemene Leden Vergadering gold een strict covid-19 protocol met
aanmeldingsplicht (zie uitnodiging in mail of brief). En bij aankomst tekenen
presentielijst (wordt 14 dagen bewaard en dan vernietigd).
1. Opening en vaststelling agenda
W. Swinkels opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een andere omgeving maar hopelijk
kan iedereen het goed volgen. Ook van de gidsen cursus zijn diverse deelnemers aanwezig. Covid
maatregelen zijn van kracht. De foto’s geven een indruk van de aangepaste vergaderlokatie. Er zijn geen
aanvullingen op de agenda en deze wordt hiermee vastgesteld. Vooral de onderwerpen die feed back
vergen dienen aan de orde te komen.
Mededelingen:
- Oproep Marc van Schie (volgt later). Locatie: Thijsse’s hof, Mollaan 4, 2061 BD Bloemendaal
Dit betreft oproep voor de paddestoelendag waar nog ondersteuning van gidsen nodig is.
- Harry Lips organiseert excursies in de beleefweek (10 t/m 18 oktober 2020, herfstvakantie). Hij zoekt nog
gidsen. Graag bij hem aanmelden en contact opnemen voor nadere informatie.
Aanwezig zijn (zie presentielijst geparafeerd): Wim Swinkels, Peter Blondeel, Petra Bürmann, Martin
Ettema, Jan Saveur, Erna Schreuder, Ziegel Ziegelaar, Titus Meijer, Wim Meulblok, Lucia Radder, Margreet
Blondel, Cees Timmermans, Eric van Bakel, John Tijmstra, Gonneke Streng, Rob de Vries, Ans Boogers, Lex
Pull, Marry van der Geest, Annemieke Willemse, Henny Terpstra, Gerard van Dijk, Saeda Moorman, Angelika
Drager, Lonneke Haans, Jany van Dijk, Ok Overbeek, Andries Mok, Arend Reinink, Mark van Schie, Rob de
Bruin, Hans Kerkhoff en Cor Vlot.

1 De voorzitter Wim Swinkels opent de vergadering
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2. Verslag ALV van 20 maart 2019 (zie afzonderlijke bijlage bij deze uitnodiging**)
Het verslag is rondgestuurd. Er zijn geen op- of aanmerkingen van de aanwezigen op het verslag en wordt
hiermee goedgekeurd.
Vraag om middelen groen te beleggen. Bank is wel groen. Bestuur nog niet aan toe gekomen. Zal
geagendeerd worden voor de bestuursvergadering.

3. Jaarverslag 2019, bestuur en werkgroepen (beschikbaar op de website
https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland)**
De werkgroepen worden uitgenodigd om kort de hoogtepunten en uitdagingen toe te lichten.
De voorzitter geeft een korte toelichting op het jaarverslag in het algemeen (aan de hand van een korte
presentatie) en geeft daarna het wordt aan de verschillende leden van de werkgroepen. Zijn geven een
korte toelichting op de bijzonderheden van hun werkgroep in 2019. Verder wordt verwezen naar de
verschillende verslagen van de werkgroepen in het jaarverslag. Er zijn diverse vragen over deelname aan
werkgroepen. Dit wordt verder onderling afgestemd.
Deze ALV heeft betrekking op 2019. Inmiddels zijn we echter geconfronteerd met het Corona-virus en de
effecten die dit heeft gehad op onze activiteiten in 2020. Nu de ALV pas in september plaats vindt gaan de
coördinatoren toch vaak in op de huidige situatie en het effect van de corona crisis. De voorzitter wijst erop
dat dit bij agendapunt 7 aan de orde zal komen.
Jany van Dijk doet oproep voor twee nieuwe redactieleden van de Toorts. Met name voor de opmaak. Een
redactielid heeft zich namelijk teruggetrokken. Ook schrijvers gezocht om de redactie te ondersteunen. Drie
keer per jaar bij elkaar met strak vergaderschema. Redactie is ook opzoek naar nieuw opmaaksysteem. De
redactie wil graag een uitgebreidere verspreiding van de Toorts op leestafels, bekendheid IVN vergroten.
Verder ter discussie bij de begroting. Dit zal lastig zijn, meer voor langere termijn. Leestafels lijken ook
langzaam te verdwijnen.
Hans Kerkhoff doet alleen de duurzame leefomgeving. Hij is ook op zoek naar uitbreiding van deze
werkgroep. IVN wordt in diverse organen door Hans Kerkhoff vertegenwoordigd. Belangrijk deze werkgroep
dus uit te breiden en in de toekomst voort te kunnen zetten.
De werkgroep oeverzwaluwen is uit de IVN (zou al vier jaar zijn). Deze valt nu onder de vogelwerkgroep. Dit
is het laatste jaarverslag waarin de werkgroep oeverzwaluwen is opgenomen.
Inn 2019 is er één aangevraagde excursie geweest op de begraafplaats aan de Kleverlaan. Voor het NPZK
gaat dit via het bezoekerscentrum waarvoor eventueel IVN-gidsen door hen worden ingezet. IVN mag wel
aangevraagde excursies in het NPZK doen voor leden. Afspraken zijn hierover in het convenant vastgelegd.
Het lijkt verstandig dit in de Toorts uit te leggen daar er bij diverse IVN-leden hier onduidelijkheid over is.
Ronald Cassee wil werkgroep communicatie oprichten. Gaarne bij hem aanmelden.
De voorzitter licht kort de relatie met het landelijke IVN toe. IVN ZK heeft inmiddels ruim 400 leden.
Donateurs loopt terug.

4. Financiën:
4a. Financieel verslag over 2019 (opgenomen in Jaarverslag 2019)
4b. Verslag kascommissie (opgenomen in Jaarverslag 2019) en decharge penningmeester
4c. Kandidaatstelling en Benoeming nieuwe leden kascommissie
4d. Vaststellen begroting 2020
Vraag; Wat draagt IVN ZK af aan landelijk IVN? Zie aparte post in het financieel verslag.
De kascommissie heeft een verklaring opgesteld en ondertekend. De penningmeester heeft zijn werk
uitstekend gedaan en wordt gedechargeerd.
Rob de Vries en Cor Vlot zullen de kascommissie over het jaar 2020 vormen.
Voor de begroting is de lijn van 2019 naar 2020 doorgetrokken. De afrekening zal waarschijnlijk afwijken
i.v.m. Corona crisis. Voor sommige evenementen zijn wel kosten gemaakt. Dit zal uit het verslag van 2020
blijken.
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5. Benoemingen bestuursleden door de ALV:
5a. Het bestuur draagt zelf geen nieuwe bestuursleden voor
De huidige bestuursleden hoeven niet af te treden en/of herbenoemd te worden. De bestuursleden geven
aan in het bestuur te blijven. Zie verder volgend punt.
6. Vacatures bestuur: één algemeen lid. Wie stelt zich verkiesbaar?
Het huidige bestuur bestaat nu uit 4 leden***, maar geeft de voorkeur aan een samenstelling uit
vijf leden. Vanuit de vereniging kunnen kandidaten door tenminste vijf leden schriftelijk
voorgedragen worden voorafgaand aan de vergadering. Indien er geen voordracht is kan de
Algemene ledenvergadering staande de vergadering daarin alsnog voorzien. Over
bestuursbenoemingen wordt zo nodig schriftelijk gestemd.
Voorafgaand en tijdens de vergadering worden geen voordrachten van een extra bestuurder gedaan. Het
bestuur geeft aan regelmatig te communiceren dat er een algemeen bestuurslid wordt gezocht die t.z.t. de
functie van secretaris kan overnemen. De voorzitter doet tijdens de ALV nogmaals een oproep. Met name
iemand die contacten wil onderhouden met andere organisatie en provincie. Ook (sociale) media kan een
aandachtspunt zijn.

2 Overzicht van de kerk (vergaderlokatie)
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7. Brainstorm hervatting activiteiten na Corona. Ideeën en suggesties zijn welkom.
Aan de hand van grafieken laat de voorzitter de ontwikkeling van het corona virus zien.
Om dit onderwerp bespreekbaar te maken vraagt de voorzitter het volgende; is het IVN ZK op de goede weg
met het hervatten van de activiteiten na de eerste corona piek in maart/april/mei.
Enkele reacties:
Goed besluit genomen in maart/april. Wel langzaam weer oppakken van het programma. Blijven aanpassen
aan regels RIVM kan weer nodig zijn. Dus voorlopig niet versoepelen (aantal deelnemers, aanmelden en niet
ziek zijn doorgeven).
Programma 2021 globaal hetzelfde als 2020. De gidsen of organisatoren dienen zelf duidelijk aan te geven
of ze excursies/evenementen door willen laten gaan.
Het geven van cursussen zal lastig zijn. Binnen meestal beperkte ruimte.
Eric van Bakel: soms uit je oude routine stappen. Dus niet bloementjes doorgeven maar bijvoorbeeld
neerleggen. Ook niet doorgeven telescoop (vogelexcursies). Gidsen, met name uit risicogroepen, moeten
voorzichtig zijn en hier rekening mee houden.
Helaas weten we heel veel niet over het corona crisis. Dit kan snel wijzigen en met name de maatregelen.
Dit maakt het organiseren van evenementen lastig, met name als activiteiten binnen zijn. Neem tijdig
besluit over grotere evenementen, met name het voorkomen van onnodige kosten.
Ok Overbeek doet oproep of er een goed systeem voor aanmelding via de website goed mogelijk maakt. Het
systeem van IVN landelijk werkt niet goed. Nu nog via email op de website te doen. Blijft lastig.

3 Vragen en toelichting met microfoon op afstand
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8. Meerjaren plan (als voldoende tijd beschikbaar is)
Martin Ettema geeft aan dat hij als nieuw bestuurslid benieuwd was welke onderwerpen wij als IVN ZK
uitvoeren die in het beleidsplan van IVN landelijk staan. Hiervoor heeft hij een overzicht gemaakt met de
doelstellingen van het landelijk IVN en de wijze waarop het IVN Zuid-Kennemerland dit in haar activiteiten
en werkgroepen heeft vorm gegeven. Hieruit blijkt dat op de meeste beleidspunten dit is gerealiseerd.
Zoals bij veel andere regionale IVN afdelingen is de groep jongeren (vanaf middelbare school) lastig te
binden aan het IVN. In het verleden is geprobeerd contacten te leggen met scholen, o.a. Medelcollege.
Tot op heden niet succesvol. Bij de scholen veel bureaucratie. Tip wordt gegegeven om contact op te
nemen met de vrije school in Schalkwijk. Ook belangrijk om de PR te verbeteren. Bekendheid van IVN en
haar activiteiten is van belang om scholen te kunnen benaderen.
Door de corona crisis momenteel wel lastig omdat ouders en vrijwilligers niet op scholen worden
toegelaten.
Ook blijkt er weinig aandacht voor de autochtone medemens (niet echt in beeld).

9. Rondvraag en sluiting.
Bij rondvraag wordt teruggekomen op eerdere punten, zie aldaar.
Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Petra Bürmann, secretaris
* Donateurs zijn welkom in de Algemene Ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht.

** De uitnodiging met de agenda en notulen van de vorige ALV wordt per e-mail verstuurd naar leden en donateurs
met e-mailadres. Het jaarverslag is beschikbaar op de website https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland. Leden
zonder e-mailadres krijgen de uitnodiging met agenda per post. Enkele exemplaren van de jaarstukken zullen van af
een half uur voor het begin van de ALV beschikbaar zijn in het lokaal van de vergadering.
*** Rooster van aantreden en aftreden bestuursleden:
Wim Swinkels (voorzitter vanaf 2019), statutair tot maart 2023, daarna statutair niet herverkiesbaar
Petra Bürmann( secretaris) statutair tot maart 2022, daarna statutair niet herverkiesbaar
Peter Blondel (penningmeester) statutair tot maart 2021, daarna herverkiesbaar tot maart 2024.
Martin Ettema, statutair tot maart 2022, daarna herverkiesbaar tot maart 2025.
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