Het bestuur van IVN Twiske nodigt jullie uit aanwezig te zijn op de
Algemene ledenvergadering.
zaterdag 9 april 2022, aanvang 11:00 uur (inloop vanaf 10:45 uur)
Locatie: Zorgboerderij De Marsen, Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer (in Het Twiske)
Na de ALV is er van 12:00-13:30 uur een lunch onder de noemer
Weerzien - Weer zin!
In deze bijeenkomst bekijken we wat ieder IVN-lid
wil brengen en halen aan natuuractiviteiten.
I.v.m. de lunch graag opgeven via secretaris@ivntwiske.nl of 06-38227201.

Agenda Algemene ledenvergadering IVN-Twiske zaterdag 9 april 2022
1. Opening van de vergadering en vaststellen agenda door dagvoorzitter
2. a Mededelingen
b Ingekomen stukken
- Verslag kascontrolecommissie (zie punt 7).
3. Verslag ledenvergadering 13 september 2021 (zie bijlage)
4. Jaarverslag 2021 secretaris
Alle jaarverslagen zijn gebundeld in het document Jaarverslagen 2021 in beeld
dat tijdens de vergadering via de beamer wordt vertoond en van toelichting voorzien.
De volledige jaarverslagen zijn op te vragen via secretaris@ivntwiske.nl
5. Jaarverslagen 2021 werkgroepen en jaarplanning 2022
(zie opmerking bij punt 4)
-Vogelwerkgroep
-Twiskespeurders (Kinderactiviteiten)
-Diverse natuureducatieve activiteiten, o.a. cursussen, scholenwerk
-Excursies
-Werkgroep Ratteneiland
6. Financieel verslag 2021
Het financieel verslag wordt per email toegestuurd naar degenen die zich hebben
aangemeld, maar is vanaf 6 april ook via email op te vragen bij de penningmeester,
André de Graaf (penningmeester@ivntwiske.nl)
7. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit Erik Brinkhuijsen en Elize Degeling.

8. Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden maar doet haar werk zonder officiële
voorzitter en secretaris. De functies van voorzitter en secretaris zijn dus vacant.
André de Graaf is penningmeester.
Lidy Ridder is sinds 2019 waarnemend secretaris.
Pauli van Oort doet de communicatie.
De overige bestuursleden verrichten zoveel mogelijk hand- en spandiensten, maar
zijn daarin beperkt.
Het bestuur stelt voor om de continuïteit van de vereniging te waarborgen en daarom
af te wijken van het officiële rooster van aftreden/herbenoemen.
Dringend gevraagd: bestuurslid dat secretariaatswerk wil verrichten of langzaam mee
in wil draaien binnen de bestuurszaken.
Voor de functieomschrijving van secretaris of aanmelding voor een functie binnen het
bestuur: neem contact op via secretaris@ivntwiske.nl of 06-38227201
9. Vaststelling vergoedingen
Het bestuur stelt voor de reiskostenvergoeding te verhogen naar € 0,30 per km.
Tevens herinnert het bestuur eraan dat voor IVN Twiske gemaakte kosten
gedeclareerd kunnen worden.
10. Begroting 2022
De begroting wordt per email toegestuurd naar degenen die zich hebben aangemeld,
en is vanaf 6 april via email op te vragen bij de penningmeester, André de Graaf
(penningmeester@ivntwiske.nl)
11. Contributie 2022
Het bestuur stelt voor het huidige bedrag te handhaven.
De contributie bedraagt € 19,00 per jaar.
12. Verkiezing kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit Erik Brinkhuijsen en Elize Degeling.
Elize Degeling is aftredend.
Het bestuur verzoekt ieder lid na te gaan of hij/zij bereid is zich kandidaat te stellen
voor de kascontrolecommissie.
De vergadering benoemt n.a.v. de kandidaatstelling een 2e lid van de
kascontrolecommissie.
13. Vertrouwenspersoon.
Gelet de richtlijn van landelijk IVN dient iedere afdeling een vertrouwenspersoon te
hebben. Het bestuur oriënteert zich momenteel op de richtlijnen daarin.
Zij is op zoek naar een lid van de afdeling die deze taak op zich wil nemen. Uiteraard
na overleg met bestuur over de voorwaarden van deze functie.
14. Rondvraag
15. Sluiting van de ALV
LUNCH waarin het thema ‘Weerzien-Weer zin!’ centraal staat.

