06-04-2021 verslag ALV voorjaar 2021
Aanwezig bestuur: Marleen Blommaert (voorzitter), Ria van Minnen (penningmeester), Jaap Verhelst
(secretaris), Adri Paauwe en Lucien Calle .
Naast het bestuur aanwezige leden: 6
Afgemeld met kennisgeving: Bas de Maat en Marian Sponselee
In verband met de coronamaatregelen wordt de vergadering online gehouden.
Welkom
Marleen Blommaert opent de vergadering en heet de aanwezigen die zich aangemeld hebben voor
de online vergadering van harte welkom.
Mededelingen
De vereniging heeft een overeenkomst gesloten met Hans Molenaar om zijn lidmaatschap om te
zetten naar een begunstigerschap.
Jaarrekening 2020 + verslag kascommissie
Joop de Bakker en Martin Dekker hebben de jaarrekening 2020 gecontroleerd en akkoord bevonden.
Joop de Bakker treedt af en Hanneke Versol zal zijn plaats innemen in de kascommissie.
De jaarstukken 2020 worden door de vergadering vastgesteld. De vergadering verleent het bestuur
decharge.
Wijziging statuten
Reden voor aanpassing zijn enige wettelijke wijzigingen en de noodzaak om te voorzien in
mogelijkheden om elektronisch te vergaderen. Bovendien zijn enkele artikelen aangepast om voor
een ANBI-status in aanmerking te komen. Door een wetswijziging van 1 juli 2017 waren de huidige
statuten verouderd. In de nieuwe statuten is ook al rekening gehouden met de komende
wetswijziging op 1 juli.
Er zijn geen vragen en Adri Paauwe wordt gemachtigd om de nieuwe statuten bij de notaris vast te
leggen.
Mededelingen werkgroepen
Bas de Maat (Landschapsverzorging) heeft laten weten dat er geen mededelingen zijn.
Ria van Minnen meldt dat er ook geen mededelingen zijn van de Vogelwerkgroep.
Bernard de Ruyck licht toe wat de Communicatiewerkgroep de afgelopen periode heeft
bewerkstelligd.
Rondvraag

Martin Dekker hoopt dat we een volgende keer weer fysiek kunnen vergaderen.
Bernard meldt nog hoe het verlopen is met het overleg over de Liniedijk in Hulst.
Lucien vraagt of het beheerplan van de Liniedijk inmiddels al doorgestuurd is aan Bernard. Ja, dat is
gebeurd.
Bert van Broekhoven zou graag zien dat de leden actiever worden benaderd in geval van een ALV.
We kunnen de leden via de mail benaderen.
Verder geen vragen. Daarmee wordt de vergadering door Marleen Blommaert gesloten.

