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BULLETIN nr. 64 – februari 2016
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 maart 2016
Hierbij nodigen wij onze leden en andere belangstellenden uit voor onze
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
De vergadering zal plaats vinden in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude.
Het doet ons veel plezier dat wethouder Yvonne Peters-Adrian zich bereid heeft
verklaard onze gastspreker te zijn. Zij gaat ons deelgenoot maken van haar kijk
op het open landschap.
Wethouder Yvonne Peters-Adrian, VVD, is portefeuillehouder
voor een groot aantal zaken, die ook onze vereniging raken:
milieu/duurzaamheid; groen, natuur, landschap en cultuur;
recreatie en toerisme; land- en tuinbouw/greenports;
dienstverlening; communicatie/burgerparticipatie; wijken en
kernenbeleid; vernieuwing; Braassemerland; Centrumplan
Leimuiden en Drechthoek; toezicht en handhaving voor het
gedeelte dat onder ruimtelijke ordening valt.
Ook het project Leimuiden West valt binnen haar portefeuille.

Er bestaan verschillende recente documenten, opgesteld door onze gemeente,
buurgemeenten en regio Holland-Rijnland, die van invloed zijn op het open landschap:
 discussiedocument Recreatieve Impuls van juni 2015
 toekomstperspectief Rijn- en Veenstreek
 programma recreatie Groene Hart.

Mevrouw Peters gaat ons een en ander vertellen over die programma’s en hun invloed
op het open landschap. En natuurlijk is er de gelegenheid daarover met haar in gesprek
te gaan.
Leden en andere belangstellenden zijn welkom vanaf 19.00 uur voor een kopje koffie.
Niet-leden zijn welkom, maar 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 volgt de voordracht van mevrouw Peters. Wij verwachten dat de
bijeenkomst zal duren tot ongeveer 21.15 uur.
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AGENDA
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
2. Goedkeuring verslag ALV 5 maart 2015
3. Jaarverslag 2015, door de voorzitter
4. Financiën 2015, door de penningmeester
-

financieel verslag 2015: inkomsten, uitgaven, balans
verslag kascommissie 2015

De kascommissie bestaat uit André Jilissen en Marijke Weimar.
-

vaststelling jaarcijfers 2015
decharge bestuur

5. Financiën 2016, door de penningmeester
-

begroting 2016
voorstel geen contributie te heffen in 2016

Het bestuur stelt voor ook voor 2016 de contributie vast te stellen op € 0,00. Het bestuur
vertrouwt erop dat ook dit jaar weer voldoende vrijwillige bijdragen zullen worden ontvangen.
-

benoeming kascommissie 2016

Voorgesteld wordt de kascommissie 2015 te herbenoemen voor 2016.
6. Samenstelling bestuur
Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur heeft tot haar genoegen Hetty van Langen bereid gevonden tot het bestuur
toe te treden en vraagt de leden met haar benoeming in te stemmen. Daarmee wordt het
aantal bestuursleden uitgebreid tot zes personen. Het is de bedoeling dat Hetty een deel
van de secretariaatswerkzaamheden gaat verzorgen.
Marc Blotwijk, Willem van de Meent en Willem Kooiman treden af volgens het rooster van
aftreden, maar zijn herkiesbaar. Zij zijn bereid een herbenoeming te aanvaarden.
Leden die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen dat tot uiterlijk 1 maart
melden bij het secretariaat!
7. Rondvraag en sluiting
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Vrijwillige bijdragen blijven ook in 2016 nodig!
Ook al probeert het bestuur de uitgaven zo beperkt mogelijk te houden, vrijwillige bijdragen
blijven 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.

