Verslag ledenvergadering 2013
Algemene ledenvergadering
Locatie: Wapenveld, Molen de Vlijt
Datum: 09 april 2013 20.00-22.30 uur
Aanwezig bestuur: Roel Geerling (penningmeester), Cor Heidenrijk (bestuurslid/coord. weidevogels), Ronald
Rugters (bestuurslid, coordinator), Wim Hekkert (bestuurslid), Rene Harleman (secretaris). Als voorzitter treedt op
Roel Geerling. Aanwezige leden: zie presentielijst								

						
Agenda												
1.Opening, vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Verslag van de algemene ledenvergadering 17 april 2012
4. Financieel verslag 2012
5. Aansluitend verslag van de leden van de kascommissie
6. Begroting 2013
7. Bestuurlijke zaken
8. Wat deed de VIJZ in 2012 en wat doet ze in 2013.
9. Rondvraag
10. Sluiting
Verslag van de vergadering									
Inleiding door de penningmeester
“Afgelopen jaar ging het de VIJZ goed; vooral in commericeel opzicht. Hier lag het
zwaartepunt van de activiteiten. Keerzijde is dat de verenigings- en ledenactiviteiten
wat minder aan bod kwamen. Hier valt in het komende jaar nog veel ‘winst’ te behalen.
Vooral activiteiten die de relatie agrariers en burger versterken, vormen een belangrijk
aandachtspunt voor de VIJZ.”
1. Opening en agenda
De penningmeester opent de vergadering,heet de aanwezigen welkom en dankt hen
voor de komst. Ondanks het ledenaantal, is de opkomst laag. De agenda wordt on
gewijzigd goedgekeurd.
2. Mededelingen
Geen.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering 17 april 2012
Verslag van de vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd. Op verzoek van een van de
aanwezigen, geeft het bestuur een toelichting over het opgezegde lidmaatschap NPO.
Bestuur vraagt aan de aanwezigen naar hun mening over het tijdschrift ‘Inzicht in de
Natuur’. Aanwezigen geven aan dat het gelezen en gewaardeerd wordt.
4. Finacieel verslag 2011
Het verslag delen we uit aan de aanwezigen. De penningmeester licht de posten toe.
Het eigen vermogen van de vereniging neemt flink toe, met name door de inbreng van
de commerciele activiteiten. De begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd.

5. Kascommissie (Ben van de Horst, Piet Boons)
De kascommissie heeft geen onvolkomenheden aangetroffen in de stukken en verlenen
de penningmeester decharge voor zijn werk.
6. Begroting 2013
De begroting voor 2013 delen we rond en de penningmeester licht enkele opvallende
onderdelen toe , zoals de kantoorkosten. Deze nemen aanzienlijk toe door de huur van
kantoorruimte in Vaassen waar de VIJZ sinds 01 maart 2013 haar onderkomen heeft.
7. Bestuurlijke zaken
Het bestuur zoekt een voorzitter. We vernemen graag of er interesse is onder de leden.
Ineke Pannekoek en Daan Wijers zijn aftredende leden. Als nieuwe secretaris benoemen de aanwezigen Rene Harleman. Hij is als zelfstandig adviseurs op gebied van natuur
en landschap bekend met het werk van de stichting. René Harleman licht het nieuwe
onderkomen te Vaassen toe. Archief en kantoormaterialen zijn inmiddels verhuist. Het
onderkomen bij Ineke Pannekoek komt daarmee te vervallen.
Dhr. B. Wassink benoemen we in de Kascommissie. Dhr. B. Van de Horst treedt af. Dhr. P.
Booms wordt voor een nieuw termijn benoemd.
De aanwezigen suggereren om de inkomsten van de stichting te gebruiken voor ondersteuning van de bestuursactiviteiten. Indien een dag in de week personele ondersteuning mogelijk is, kan meer leden-activiteit ontplooid worden en neemt de druk op de
bestuurdsleden af. Deze suggestie neemt het bestuur mee voor verder uitwerking.
8. Activiteiten VIJZ 2012 en 2013
Ronald Rutgers en Cor Heidenrijk lichten hun activiteiten toe. Er zijn diverse projecten
in het kader van de Groenblauwe en Blauwe diensten, planontwikkeling en aanplant
van tweetal landgoederen, PMJP-projecten en particuliere aanplant. Cor vat het weidevogeljaar 2012 samen en geeft aan dat het een slecht jaar betrof voor de kievit en
een goed jaar voor de kwartelkoning. Voor 2013 verwacht Ronald een vergelijkbaar jaar
als 2012. Nieuwe leden hoopt hij te bereiken door aanwezig te zijn op de Pinkster- en
Herfstfair op de Cannenburgh te Vaassen. Cor hoopt op een goed vervolg van de successen van de kwartelkoning in 2012. De verwachtingen voor dit jaar zijn hooggespannen.
Daarnaast staat in 2013 aanvullende maatregelen gepland om predatie van vossen tegen
te gaan. De dalende trent in aantallen kievitten moet daarmee ten einde komen.
De aanwezigen geven aan veel mogelijkheden voor de VIJZ te zien in de rol als gebiedscoordinator. Deze rol die door de rijksoverheid wordt gestimuleerd, vraagt om professionalisering van de vereniging. Orientatie hierop is het doel voor 2013.
9. Rondvraag
Geen opmerkingen
10 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage.
Notulen jaarvergadering 2013
R. Harleman 20 april 2013, namens het bestuur anv VIJZ

Agrarische natuurvereniging VeluweIJsselZoom, kantoor Deventerstraat 179, 8171 NS Vaassen, 0578 560 509.
U kunt ons bereiken via Info@veluweijsselzoom.nl of via de website: www.veluweijsselzoom.nl

