
Verslag ledenvergadering 2014
Algemene ledenvergadering

Locatie: Cafe Restaurant Dorpszicht te Oene
Datum: 15 april 2014. Tijdstip: 20.00 uur - 22.00 uur

Aanwezig bestuur: Roel Geerling (penningmeester/voorzitter a.i.), Cor Heidenrijk (bestuurslid/coord. weidevogels), 
Ronald Rugters (bestuurslid, coordinator), Wim Hekkert (bestuurslid), Rene Harleman (secretaris). Jan Willem Lagerweij 
(aspirant-bestuurslid) Als voorzitter treedt op Roel Geerling. Aanwezige leden: zie presentielijst    
           
Agenda            

1.Opening, vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Bestuurlijke zaken en financien: 
4. Visie en werkzaamheden 2014.
5. Rondvraag
6. Sluiting

Verslag van de vergadering         

Inleiding door de voorzitter
“Het is een normaal jaar geweest, zonder bijzondere zaken en waarin de gebruikelijke 
werkzaamheden z’n gang hebben gehad. Uitzondering hierop zijn de werkzaamheden ron-
dom de vorming van het gebiedscollectief dat een bepalend aspect wordt voor de toekomst 
van de VIJZ in de komende jaren”, zo stelt de penningmeester.

1. Opening en agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige heren welkom. Als eerste wordt 
de agenda voor de avond besproken. Deze wordt ongewij zigd goedgekeurd.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen door de secretaris, andere bestuursleden of aanwezigen.

3. Bestuurlijke zaken en financiën
3.1 Verslag van de algemene ledenvergadering 09 april 2013
Geen opmerkingen. Verslag van de vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd.

3.2. Finacieel verslag 2013
Roel geeft een korte toelichting op de posten. Het vermogen van de vereniging neemt  
enigs zins toe. Opbrengsten zijn voldoende (maar ten opzichte van 2012 licht afgenomen). 
Kosten zijn toegenomen door kantoorhuur en promotiekosten.

3.3. Kascommissie (Van de Horst, Boons)
De kascommissie trof geen onvolkomenheden aan in de stukken en verleent de penning-
meester derhalve decharge voor zijn werk. Dhr. Boons vertegenwoordigde twee maal de 
kascommissie en dhr. Luchtenbelt neemt zijn functie in 2014 over. Dank hiervoor.

3.4. Begroting 2014
De begroting voor 2014 is opgesteld in dezelfde lijn als de resultaten van 2013. De pen-
ningmeester geeft een toelichting bij enkele opvallende onderdelen en schat voor 2014 een 



 positief resultaat in van zo’n 1000 euro. Niet opgenomen zijn de baten en lasten voortko-
mend uit het nieuw te vormen gebiedscollectief. 

3.5. Overige bestuurlijke zaken
Cor Heidenrijk stelt zich beschikbaar als voorzitter voor 1 jaar. Hij geeft aan dat vanuit zijn 
perspectief het voorzitterschap een wisselende functie zou kunnen zijn. De aanwezigen 
zijn akkoord. Dhr. Hottinga merkt op dat dit inderdaad een passende oplossing is om het 
voorzitterschap ingevuld te krijgen, maar vindt een jaar een korte periode. 

Jan Willem Lagerweij is aspirant-bestuurslid van de VIJZ; hij heeft een politieke cariere 
achter de rug, is bestuurlijk bij veel organisaties actief, maar is bovenal agrarier. Sinds kort 
is hij betrokken bij de VIJZ. Hij wil een rol spelen bij de vorming van het gebiedscollectief 
en zijn ervaring gebruiken voor verbetering van het huidige stelsel. Zijn bestuurlidmaatsc-
hap wordt door de aanwezigen met goedkeuring ontvangen.

Bestuurslid Cor heeft Hans Vlotters van provincie Gelderland gevraagd om als adviseur op 
te treden bij de VIJZ. Vooral op gebied van ecologische gebiedsplannen is zijn kennis van 
belang. De aanwezigen zijn akkoord met dit initiatief. 

Dhr. Boons en dhr. Hottinga vinden het gewenst om meer burgers bij het land schap te 
betrekken, ook bij het bestuur en bij de vorming van de collectieven.  Burgers betrekken 
behoorde tot doelstellingen bij de oprichting van de VIJZ, zo geeft dhr. Boons aan.Ook 
niet-commerciele onderdeel spelen een rol bij, evenals herkenbaarheid van de VIJZ in de 
streek. Op vaste plekken, zoals Frieses Erfgoed, kunnen we de VIJZ promoten.

4. Visie en werkzaamheden in 2014

4.1 Collectief en mandaat
Cor geeft een presentatie over de vorming van het gebiedscollectief. Aan het eind van de 
presentatie vraagt hij –namens het bestuur- mandaat om vanuit de VIJZ dit collectief op 
terichten. De aanwezigen stemmen hiermee in. Dhr. Hottinga geeft aan om bij de vorming 
van het collectief de nodige zorg te besteden aan landschapspakketten en aan burgers, zo-
dat deze groepen niet vergeten worden. Aanwezigen geven aan dat zij graag op de hoogte 
willen blijven van het gebiedscollectief en verzoekt het bestuur om t.z.t. een nieuwe 
ledenvergadering uit te schrijven om de voortgang hierin te presenteren en om backup te 
vragen van haar leden.

4.2 SNL 
Cor presenteert het weidevogelbeheer, botanisch beheer en overig beheer voor 2014. Voor 
de inhoud van de presentatie verwijzen we naar de site.

4.3 Projecten
Ronald presenteert het project Energie Landschap Weteringsebroek, waarin de gemeente 
Apeldoorn de aanleg van groen combineert met de productie van biomassa. Ronald is 
namens de VIJZ betrokken. Dhr. Boons merkt op dat we als vereniging geen risico moeten 
lopen en alleen inhoudelijk betrokken moeten raken, maar niet financieel. De overige aan-
wezigen –evenals het bestuur- bevestigen dit. 

5. Rondvraag
René wijst op de site van de VIJZ, waarmee we het jaar door willen communiceren.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage.

Notulen jaarvergadering 2014, R. Harleman 22 april 2014, 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


