Opgericht 17 april 1943
Secretariaat: Ico van Dijk, Tjadenweg 17, 1456 AN Wijdewormer
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGINGSJAREN 2019 EN 2020
Datum:
Aanvang:
Plaats:

Maandag 4 oktober 2021
20.00 uur (zaal open om 19.30 uur voor ontvangst met koffie)
De Stoomhal, Pakhuisplein 44, 1532 MZ Wormer
Het bestuur stelt de leden voor de onderstaande
AGENDA
te behandelen:

1. Welkomstwoord en opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene ledenvergadering van 26 maart 2019
ter bespreking en vaststelling
NB: Dit verslag is als Pdf bestand geplaatst op de website van de vereniging en daar te vinden
onder Algemeen / Algemene ledenvergadering. Ter vergadering is een beperkt aantal exemplaren
beschikbaar.
4. Verslagen van de secretaris over het jaar 2019 en over het jaar 2020
ter bespreking en vaststelling
NB: De verslagen zijn als Pdf-bestand geplaatst op de website van de vereniging en daar te vinden
onder Algemeen / Algemene ledenvergadering.
5. Financiële zaken
A: Financiële Jaarverslagen over het jaar 2019 en over het jaar 2020
ter bespreking en vaststelling
NB: de verslagen zijn bij de penningmeester op te vragen: mail
penningmeester@vogelwachtzaanstreek.nl of tel. (06) 15 10 39 47
B: Verslag van de Kascontrolecommissie over het jaar 2019 en over het jaar 2020
Ter vergadering wordt verslag gedaan door de kascommissieleden Rein Beentjes en Jeroen
Haasnoot voor het jaar 2019 en door de kascommissieleden Rein Beentjes en Gerrit Wiepjes voor
het jaar 2020.
ter bespreking en verlening van décharge aan de penningmeester, alsmede aan het bestuur.
C: Benoeming leden van de Kascontrolecommissie 2021
De kascommissie bestaat voor het verenigingsjaar 2020 uit Gerrit Wiepjes en Rein Beentjes.
Omdat er over het jaar 2019 nog geen ALV is geweest, is er voor 2020 geen reservelid benoemd.
Statutair dient één der twee leden af te treden. Dit jaar is dat Rein Beentjes. Ter vergadering wordt
een kandidaat gevraagd om in de ontstane vacature te worden benoemd. Jeroen Haasnoot wordt
door het bestuur voorgesteld. Tevens wordt weer om een kandidaat reservelid gevraagd. Rein
Beentjes heeft zich daarvoor al beschikbaar gesteld.
ter besluitvorming.

D: Contributievoorstel 2022
Tijdens de ledenvergadering van 14 april 2009 is een mandaat afgegeven aan het bestuur om in
de oneven jaren de contributie automatisch met de inflatiecijfers van de twee voorafgaande jaren
te mogen verhogen. Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2022 te handhaven op € 25 voor
leden en € 15 voor gezinsleden.
Ter bespreking en besluitvorming
6. Verslag van de Ledenadministrateur over het jaar 2019 en over het jaar 2020
NB: De verslagen zijn als Pdf bestand geplaatst op de website van de vereniging en daar te vinden
onder Algemeen / Algemene ledenvergadering.
7. Jaarverslag van de werkgroepen en commissies over het jaar 2019 en over het jaar 2020
NB: Deze verslagen zijn als Pdf bestand geplaatst op de website van de vereniging en daar te
vinden onder Algemeen / Algemene ledenvergadering.
8. Voorstel wijziging statuten
Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen van kracht geworden. Verenigingen
zijn verplicht hun statuten hier op aan te passen. De statuten van de Vogelbeschermingswacht
“Zaanstreek” sluiten niet 100% aan op de wet en dienen daar op aangepast te worden. Bij die
aanpassing kunnen tevens een aantal praktische zaken worden meegenomen die in eerdere
ALV’s naar voren zijn gebracht.
Het bestuur stelt aan de leden voor om de aanpassing door een notaris uit te laten voeren. De
definitieve nieuwe statuten worden dan in de Algemene Ledenvergadering van april volgend jaar
ter goedkeuring voorgelegd.
ter bespreking en besluitvorming
9. Bestuursverkiezing
Conform een opgesteld schema zijn voor 2019 aftredend Ed Staats in de functie van bestuurslid
en Jan Kerssens in de functie van penningmeester.
Ed Staats is niet herkiesbaar en treedt definitief terug als bestuurslid. Jan Kerssens stelt zich
herkiesbaar als penningmeester. Vanwege Corona blijft Ed Staats aan als bestuurslid tot de
eerstkomende ALV.
Voor 2020 zijn aftredend en herkiesbaar Arie Klut in de functie van bestuurslid en Ico van Dijk in
de functie van secretaris.
De voorzitter Bernard Ebbelaar heeft te kennen gegeven zijn functie neer te leggen.
ter besluitvorming
PAUZE
10. Uitreiking Roel Staatsprijs 2019 en 2020
11. Afscheid Frits Schuster als excursieleider, Ed Staats als bestuurslid en Bernard
Ebbelaar als voorzitter
12. Voorgenomen verenigingsactiviteiten en bestuursbeleid
► vacatures
► extern optreden
► ruimtelijke ontwikkelingen binnen ons werkgebied
13. Rondvraag
14. Sluiting
Verhinderingen
Bij voorkeur doorgeven per mail: secretaris@vogelwachtzaanstreek.nl of telefonisch bij één van
de bestuursleden (zie het omslag van de Kieft)

