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Het bestuur nodigt u uit voor de

Algemene Ledenvergadering
op 7 maart 2019 in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude
inloop vanaf 19.00 uur – aanvang vergadering 19.30 uur

Wij zijn bijzonder verheugd dat wij de voorzitter van Stichting
Groene Hart, Chris Kalden, bereid hebben gevonden een
voordracht te houden, onder de titel

Het Groene Hart, waard om voor te zorgen
Chris Kalden is sinds 2014 voorzitter van Stichting Groene
Hart. Daarvoor was hij van 2002 tot 2007 Secretaris-Generaal
op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Daarna was hij tot 2013 directeur van Staatsbosbeheer.

Onze vergadering is ook toegankelijk voor niet-leden. Het spreekt vanzelf dat
zij geen stemrecht hebben, tenzij zij zich ter vergadering als lid aanmelden.

AGENDA
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
2. Goedkeuring verslag ALV 15 februari 2018. U kunt het verslag vinden op onze website.
3. Verslag van activiteiten in 2018 – voornemens voor 2019
4.
-

Financiën 2018. De stukken zijn bijgevoegd.
financieel verslag 2018: inkomsten, uitgaven, balans
verslag kascommissie 2018, bestaande uit André Jillissen en Rino Nieuwelink
vaststelling jaarcijfers 2018
decharge bestuur

Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.

5. Financiën 2019, door de penningmeester
- begroting 2019
- voorstel contributie 2019 te stellen op € 0,00
Onze Statuten bepalen dat de Algemene Ledenvergadering de hoogte van de contributie vaststelt. Op
voorstel van het bestuur is de contributie al vele jaren vastgesteld op € 0,00, in de verwachting dat
voldoende vrijwillige bijdragen worden gegeven. In 2018 is aan die verwachting voldaan en het
bestuur vertrouwt erop dat dit ook in 2019 het geval zal zijn. Daarom wordt voorgesteld de contributie
ook voor 2019 vast te stellen op € 0,00.
-

benoeming kascommissie 2019

Voorgesteld wordt André Jillissen en Rino Nieuwelink opnieuw te benoemen
6. Samenstelling bestuur
Eind 2018 is Roel Opbroek teruggetreden uit het bestuur, waarvan hij sinds 2001 deel heeft
uitgemaakt. Hetty van Langen heeft de secretarisfunctie van hem overgenomen.
Hetty van Langen, Willem van de Meent, Willem Kooiman en Marc Blotwijk zijn aan het einde van hun
zittingsperiode gekomen, maar herkiesbaar. Allen zijn bereid een herbenoeming te aanvaarden.
Leden, die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dat uiterlijk 22 februari
per email kenbaar maken aan de voorzitter, Jos van der Laan. (javdlaan@chapechute.nl)
7. Gastspreker

VOORDRACHT DOOR CHRIS KALDEN
Het Groene Hart: waard om voor te zorgen
gevolgd door discussie
8. Rondvraag en sluiting

Vrijwillige bijdrage 2019
Onze oproep om de vereniging te blijven steunen met vrijwillige bijdragen heeft in 2018
gelukkig veel gehoor gevonden. Allen die gedoneerd hebben zeggen wij dank.
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.
Uw steun blijft ook in 2019 nodig!

