Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o.
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BULLETIN nr. 78 – maart 2020
Het bestuur nodigt u uit voor de

Algemene Ledenvergadering
op donderdag 19 maart 2020 in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude
inloop vanaf 19.30 uur – aanvang vergadering 20.00 uur
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 7 maart 2019. U kunt het verslag vinden op onze website.
3. Activiteiten in 2019
4. Voornemens voor 2020

We concentreren ons uiteraard op aangelegenheden die het open landschap betreffen, zoals
de Omgevingsvisie van de gemeente Kaag en Braassem (waarin onder meer opwekking van
duurzame energie, hoogbouw en bedrijventerreinen aan de orde komen), de Regionale
Energie Strategie van de regio Holland-Rijnland en de woningbouwplannen van de gemeente
Alphen aan den Rijn langs de Noordrand. Ook enkele actuele onderwerpen, zoals de plannen
voor de bouw van woonblokken voor het huisvesten van arbeidsmigranten in de
Vierambachtspolder aan de Kruisweg en een plan voor een tankstation in de Wassenaarse
Polder aan de Vriezenweg.

5.
-

Financiën 2019
financieel verslag 2019: inkomsten, uitgaven, balans; de stukken zijn bijgevoegd
verslag kascommissie 2019, bestaande uit André Jillissen en Rino Nieuwelink
vaststelling jaarcijfers 2019
decharge bestuur

6. Financiën 2020
- begroting 2020
- voorstel contributie 2020 te stellen op € 0,00

Het bestuur vertrouwt erop dat voldoende vrijwillige bijdragen zullen worden gegeven en stelt aan de
Algemene Ledenvergadering voor de contributie ook voor 2020 vast te stellen op € 0,00.

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

-

benoeming kascommissie 2020

André Jillissen en Rino Nieuwelink zijn bereid een eventuele nieuwe benoeming te aanvaarden, maar
wanneer zich andere belangstellenden melden zal een van hen terugtreden.

7. Samenstelling bestuur

Er zijn dit jaar geen bestuursleden aan het einde van hun termijn. Het bestuur wordt in de huidige
samenstelling gecontinueerd, maar toetreding tot het bestuur blijft mogelijk.
Leden, die zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie kunnen dat kenbaar maken aan de
voorzitter, Jos van der Laan. (javdlaan@chapechute.nl)

8. Rondvraag en sluiting

Financiële positie

Zoals blijkt uit de financiële stukken heeft onze vereniging, ondanks een zuinig financieel beleid, in
2019 een stevig verlies geleden. Terwijl in 2018 nog ruim € 2000,- werd ontvangen aan vrijwillige
bijdragen, was dit in 2019 slechts € 850,-. De vereniging is weliswaar nog steeds financieel
gezond, maar het bestuur zou het betreuren wanneer die in 2020 verder zou worden uitgehold.
Allen die in 2019 gedoneerd hebben zeggen wij dank.
Ieders bijdrage blijft ook in 2020 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.

