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KOM NAAR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
op 5 maart 2015 in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude
en geniet van twee leerzame voordrachten
ARIE MEERBURG was van 1986 tot 2009 burgemeester van Alkemade. Sinds 1986 zit
hij in het bestuur van de RIJNLANDSE MOLENSTICHTING, momenteel als vicevoorzitter en secretaris. De Rijnlandse Molenstichting, met wie wij herhaaldelijk samen
optrekken, is werkzaam in het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland en
heeft 46 poldermolens in bezit. De stichting wil deze molens als cultuurhistorische
monumenten en als functionerende werktuigen behouden en bewaren. Arie Meerburg
gaat ons vertellen hoe de stichting dat doel tracht te bereiken en hoe zij omgaat met
de tegenstrijdige belangen, die spelen in het open landschap.

De Doesmolen

De Groene Zoen

RUUD HANOU is bestuurslid van de Vereniging MAAK HET HART NIET HARD, die in
2005 is ontstaan als actiegroep uit onvrede met plannen van de gemeentelijke en
regionale politiek om (met name) in de fraaie, groene Gnephoek, Vrouwgeestpolder en
Vierambachtspolder (snel)wegen en bruggen aan te leggen. Sinds 2009 is MHHNH
een vereniging, die zich niet alleen maar wil opstellen tegen ongewenste
ontwikkelingen, maar ook wil bijdragen aan positieve ontwikkelingen. Daartoe heeft zij
een nieuw beleid geformuleerd, waarbij de ‘Groene Zoen’ is geïntroduceerd. Onze
vereniging werkt al lang samen met MHHNH en kan ook uit deze voordracht zeker
nieuwe inspiratie opdoen.
Leden en andere belangstellenden zijn welkom vanaf 19.00 uur voor een kopje koffie.
Niet-leden kunnen natuurlijk niet stemmen, tenzij zij zich ter plekke als lid aanmelden.
Het huishoudelijk gedeelte duurt van 19.30 tot 20.00 uur.
Na een koffiepauze volgen de twee voordrachten tot ongeveer 21.15 uur
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AGENDA
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
2. Goedkeuring verslag ALV 13 februari 2014
3. Jaarverslag 2014, door de secretaris, Roel Opbroek, en vooruitblik door de voorzitter,
Marc Blotwijk
4. Financiën 2014, door de penningmeester, Jos van der Laan
-

financieel verslag 2014: inkomsten, uitgaven, balans
verslag kascommissie 2014
vaststelling jaarcijfers 2014
decharge bestuur

5. Financiën 2015, door de penningmeester, Jos van der Laan
-

begroting 2015
voorstel geen contributie te heffen in 2015
benoeming kascommissie 2015

6. Samenstelling bestuur
Oud-voorzitter Huib van Dijk heeft besloten terug te treden, nu zijn opvolger Marc Blotwijk
voldoende is ingewerkt.
Roel Opbroek en Jos van der Laan treden af volgens het rooster van aftreden, maar zijn
herkiesbaar. Beide heren zijn bereid een eventuele herbenoeming te aanvaarden.
Leden die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen dat tot uiterlijk 28
februari melden bij het secretariaat!
Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
7. Rondvraag en sluiting

Vrijwillige bijdragen blijven ook in 2015 nodig!
Het bestuur stelt voor ook in 2015 geen contributie te heffen. Vrijwillige bijdragen blijven
echter nodig. Ons IBAN bankrekeningnummer is : NL10 INGB 0009 3484 09 ten name van
Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem e.o. te Woubrugge.

E-mail-contact
Wij informeren onze leden bij voorkeur via e-mail. Helaas gaan soms contacten verloren,
omdat wijzigingen in contactgegevens ons niet altijd bereiken. Wij verzoeken iedereen
daarom vriendelijk wijzigingen in contactgegevens, met name wijziging van het e-mail adres,
door te geven aan ons secretariaat.

