
Opgericht 17 april 1943

Secretariaat: Ico van Dijk, Tjadenweg 17, 1456 AN Wijdewormer

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VERENIGINGSJAAR 2021

Datum: Maandag 11 april 2022
Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur voor ontvangst met koffie)
Plaats: 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 4 oktober 2022
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. Verslag van de secretaris over het jaar 2021
ter bespreking en vaststelling
(NB: Het verslag is als Pdf-bestand geplaatst op de website van de vereniging en daar te vinden 
onder Algemeen / Algemene ledenvergadering.)   

5. Financiële zaken
A: Financieel Jaarverslag over het jaar 2021
ter bespreking en vaststelling 
(NB: het verslag is 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 2021
Ter vergadering wordt verslag gedaan door de kascommissieleden Gerrit Wiepjes en Els Floris 
voor het jaar 2021. 
ter besprekin  g en verlening van décharge aan de penningmeester, alsmede aan het bestuur.  

C: Benoeming leden van de Kascontrolecommissie 2022
Statutair dient één der twee leden af te treden. Dit jaar is dat Gerrit Wiepjes. Reservelid Nico 
Ortelee treedt toe tot de kascommissie 2022. Tevens wordt weer om een kandidaat reservelid 
gevraagd. 
ter besluitvorming.
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D: Contributievoorstel 2023
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 voorgaande jaren te 
mogen verhogen.
Ondanks dat de inflatiecijfers toenemen en de vereniging in 2022 ongetwijfeld met kostenstijgingen
zal worden geconfronteerd, stelt het bestuur voor om de jaarlijkse minimum contributie en -donatie 
op respectievelijk € 25 (leden), € 15 (gezinsleden) en € 8 (donateur) te handhaven. 
De reden hiervoor is dat de Algemene Reserve van bijna € 40.000 voor het huidige functioneren 
van de vereniging ruim voldoende is en zeker niet hoger hoeft te zijn. Echter, als we in de 
toekomst juridische procedures zouden moeten gaan voeren, dan zal al snel blijken dat deze 
reserve verre van voldoende is. Naar de mening van het bestuur is het niet opportuun om een 
‘oorlogskas’ te vormen ten koste van de hoogte van de contributie. Bij handhaving van de huidige 
bedragen blijft de vereniging aantrekkelijk om lid/donateur van te worden. 
ter bespreking en besluitvorming

6. Verslag van de Ledenadministrateur over het jaar 2021
(NB: Het verslag is 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 2021
(NB: Deze verslagen zijn als Pdf bestand geplaatst op de website van de vereniging en daar te 
vinden onder Algemeen / Algemene ledenvergadering.) 

8. Bestuursverkiezing
Conform een door het bestuur opgesteld schema zijn Onno Steendam in de functie van bestuurslid
en Jan Kerssens in de functie van penningmeester aftredend. 
Zij stellen zich beiden weer herkiesbaar. Onno Steendam heeft daarbij wel aangegeven dat dit zijn 
laatste termijn wordt.

Er is nog een vacature bestuurslid. Gegadigden voor deze vacature kunnen zich bij het bestuur 
melden.
ter besluitvorming

PAUZE

9. Wijziging Statuten
Het bestuur stelt voor de statuten te wijzigen. De voorgenomen wijzigingen zijn begin januari 2022 
op de website gepresenteerd. 
Indien de aanwezigen, in aantal conform de statuten, akkoord gaan met de wijzigingen, wordt dit 
besluit aan de notaris voorgelegd en kan de akte tot wijziging worden getekend.
Mocht het aantal stemgerechtigde aanwezigen niet voldoende zijn dan vindt na afloop van deze 
Algemene Ledenvergadering een nieuwe vergadering plaats om tot een besluit te komen.
ter besluitvorming

10. Uitreiking Roel Staatsprijs 2021

11. Voorgenomen verenigingsactiviteiten en bestuursbeleid

12. Rondvraag

13. Sluiting

Verhinderingen
Bij voorkeur doorgeven per mail: secretaris@vogelwachtzaanstreek.nl of telefonisch bij één van 
de bestuursleden (zie het omslag van de Kieft)
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