Bijlage 2
Concept Verslag 46e NVWC Algemene Ledenvergadering –
Jaarvergadering dd. woensdag 4 april 2018, aanvang 20 uur
in ‘De Steenuil’, Steenovenslaan 20, Culemborg
Aanwezig (22 personen):
Gonda Baard
Ricky ten Berge
Theo Boudewijn
Sarie Buijze
Florence Deru
Carolien Duivenvoorde
Nel Geleedst
Martin Heerschop
Gijsje van Ingen
Lysanne Jackson
Leo van der Kooij

Johan de Kruif
Berry Lucas
Margreet de Nie
Maartje Peeters
Ewoud van der Ploeg
Ruud Post
Eric Schuurman
Han Sloots
Kars Veling
Karin Verspui
Henny Wammes

Afwezig met bericht (13 personen):
Jouke Altenburg
Cees van Appeldoorn
Maria Bodewes
Winnie Verdouw
Yme Jan Bosma
Harrie v/d Warenburg
Gerdit Greve
Eric van Grieken
Cocky de Groot
Dick Kruijd
Louis Raetsen
Roel Schroot
Jonathan Vandevoorde

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag Jaarvergadering van 12 april 2017
3. Inhoudelijk jaarverslag 2017
4. Financieel jaarverslag 2017 door de penningmeester
5. Kascontrolecommissie
- verslag kascontrolecommissie; decharge penningmeester
- benoeming kascontrolecommissie 2018
6. Begroting 2018 door de penningmeester
7. Ontwikkelingen in de Redichemse Waard (Yme Jan Bosma)
8. Bestuurswisseling
9. Rondvraag en sluiting
1. Opening en mededelingen
De voorzitter Kars Veling opent de vergadering om 20 uur en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Hij benadrukt het belang van de werkgroepen voor de vereniging.
De Hak-Al wordt in het zonnetje gezet en de actualiteit van Tsjielp wordt geprezen. De vergadering
vindt niet dat de Hak-Al moet worden omgezet in een uitsluitend digitaal blad al moet het ontvangen
ervan op digitale wijze worden gestimuleerd.
2. Verslag Jaargadering van 12 april 2017
Het verslag van de jaarvergadering van 6 april 2016 wordt goedgekeurd.
3 Inhoudelijk Jaarverslag 2017
Er zijn geen vragen over het inhoudelijk jaarverslag dat gepubliceerd is in Hak-al nr. 1, 2018.
4. Financieel jaarverslag door de penningmeester
De penningmeester Johan de Kruif licht de uitgaven en inkomsten 2017 toe. Er was een tekort van ca.
€ 1800 wat voor 2018 ook wordt verwacht. De financiële positie van de vereniging is goed.
Verder is de portobijdrage voor het verzenden van de Hak-Al aan leden buiten Culemborg niet
dekkend (kosten € 14, bijdrage € 9). Het voorstel van de penningmeester is om de bijdrage aan de
verzendkosten kostendekkend te maken maar tevens te wijzen op de mogelijkheid om de Hak-Al
alleen digitaal te ontvangen.
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5. Kascontrolecommissie (Karin Verspui, Theo de Jong, reservelid Alexander Obermeijer)
De kascontrolecommissie heeft de boeken van de pennigmeester in orde bevonden en stelt voor
hem decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in. Leo van der Kooij, Theo de Jong en
reservelid Alexander Obermeijer vormen de nieuwe kascontrolecommissie.
6. Begroting 2017 door de penningmeester
De penningmeester licht de begroting voor 2018 toe. Vanwege het jaarlijks terugkerende structurele
tekort stelt het bestuur voor om in 2019 de contributie te verhogen met € 5 tot € 25 tenzij we erin
slagen om 100 leden te werven in 2018. De vergadering accepteert dit voorstel.
7. Redichemse Waard
Wegens ziekte van Yme Jan Bosma geeft Martin Heerschop een korte toelichting op de stand van
zaken rond de Redichemse Waard. In april-mei wordt er door het NIOO te Wageningen een
nulmeting uitgevoerd om de waterkwaliteit vast te stellen. Verder is er in de Tweede Kamer een
discussie op gang gekomen rond de wenselijkheid van het storten van buitenlands slib in Nederlands
diepe plassen.
8. Bestuurssamenstelling
Er is een nieuw schema van aftreden opgesteld. Carolien Duivenvoorde stelt zich na drie jaar trouwe
dienst niet herkiesbaar en treedt af. Het bestuur is bezig een vervang(st)er te zoeken en zal in
tussentijd haar taken verdelen over de overige bestuursleden. De voorzitter roept de leden op zich
aan te melden als lid. De vergadering is ermee akkoord dat het bestuur tussentijds een nieuw
bestuurslid aanstelt.
Rondvraag en sluiting
De voorzitter memoreert de 700 soortenmarathon op 8 en 9 juni. Hopelijk slagen we erin om de
burgemeester dit evenement te laten openen of sluiten.
 Leo van der Kooij stelt een vraag over biodiversiteit en het maken van idylles. Zou dit een
actie voor de gemeente kunnen zijn? Martin voegt dit toe aan de agenda voor het volgende
overleg met de gemeente op 24 mei a.s.
 Margreet de Nie vraagt naar de activiteiten van de vereniging op gebied van de privacy
wetgeving. Dit is recent kort in het bestuur besproken maar er zijn nog geen concrete acties
ondernomen.
 Eric Schuurman vraagt naar de positie van de NVWC op gebied van Windvisie en het
installeren van zonnepanelen op platte daken (b.v. in Pavijen). Mogelijk moet hier een aparte
bijeenkomst aan gewijd worden als de gemeente zijn beleid op gebied van energie
formuleert.
De voorzitter sluit de vergadering. Na een koffie- en theepauze wordt de prachtige natuurfilm
‘Frozen Planet” van de BBC vertoond.
Martin Heerschop
Secretaris

Culemborg, 21 april 2018.
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