Notulen
Algemene ledenvergadering 2012

Datum: 22 maart 2012

Locatie: Melishof te Melissant

Voorzitter:

Hendrik Baas

1 Opening en mededelingen
Geen mededelingen.
38 leden zijn aanwezig.
Er zijn 3 afmeldingen ontvangen: Ed van Wijk, Anne-Marijke Elema en de heer Copijn van
de Capelle.
2 Notulen algemene ledenvergadering 2011
Geen op/aanmerkingen. Notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
3 Jaarverslagen over 2011(algemeen en werkgroepen)
Twee werkgroepen worden er even uitgelicht.
Plantenwerkgroep(zie ook de site)
Alle gegevens die verzameld worden door de werkgroep worden doorgestuurd naar Floron
en gelijk geregistreerd/ bijzondere waarnemingen komen ook op waarneming.nl.
Planologie(zie ook de site)
Veel procedures zijn er geweest: o.a. bezwaar gemaakt tegen Westplaat.
Er volgt een toelichting van Jos Hendriks: gemeenten nemen het niet altijd even nauw met de
handhaving van de regels. Je bent maanden verder voordat je een reactie hebt en dan is het
leed al geschied.
De plannen met betrekking tot verzilting en de Hellegatsplaten worden nauwlettend gevolgd.
Algemeen (zie ook de site)
Hendrik: Er wordt veel samenwerking gezocht met IVN en SBB.
Het bestuur heeft een visie opgesteld om antwoorden te kunnen geven, om
duidelijker de ideeën bij elkaar te brengen en een duidelijke koers te lopen.
Proberen ook steeds beter te communiceren. Mailadressen zijn daarin van groot belang. De
website is al veranderd en verder proberen we meer activiteiten te ontplooien.
4 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe lid kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie en heeft gedurende 2 uur de boeken bekeken. Deze zijn in orde
bevonden en de penningmeester wordt decharge verleend.
Herman Maas is niet herkiesbaar als kascontrolelid. Bram Schrier wordt hierbij benoemd tot
nieuw lid van de kascontrolecommissie.
5 Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012
Toelichting door Cees van Duijn
Verlies en winstrekening: er is op 370 leden begroot; in werkelijkheid waren er 321
betalende leden.
Voor dit jaar is het gecorrigeerd naar het werkelijke aantal leden.
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Kosten en inkomsten worden nu geboekt op het jaar waarop ze betrekking hebben.
Geen vragen over V & W rekening
Zie verder verslag,
Saldi spreken voor zich.
Toelichting groene projecten: dit was een schenking van een oud bestuurslid die het graag
besteed zag aan projecten.
Geen vragen over balans.
Sinds afgelopen jaar zijn er 11 nieuwe leden bij gekomen. Door een wat actievere vorm
proberen we de leden meer te betrekken.
Bij de contributiebrief is een suggestie gedaan voor een donatie; dit heeft al € 450,00
opgeleverd.
De bankkosten proberen we te verlagen. Dit wordt verder uitgezocht.
De Sterna was altijd een knelpunt in de begroting. In april verschijnt het in een nieuwe vorm.
De kosten zijn hierdoor verlaagd.
Voor de omzetting van de Sterna is samen met Schouwen Duiveland een PC aangeschaft.
Eilandbreed zoeken we vrijwilligers onder de leden die de Sterna rond willen brengen. Dit
scheelt enorm in de portokosten.
De PR kosten: dit is website onderhoud en 3 lezingen.
Er is een Ledendag benoemd. Bezoek vogelgebied, plantengebied? Invulling wordt verzorgd
door Jan en Krijn. Wordt vervolgd.
De kosten voor planologie zijn niet te plannen.
Vraag hoe zit het met het tekort: nu al 2 jaar tekorten. Proberen eigen vermogen op
€ 20.000,00 te houden.
Waarom geen contributieverhoging? Hier is wel over gesproken, maar hoe lager de instap,
hoe meer leden.
Lage contributie en vrijwillig meer. Contributieverhoging geeft waarschijnlijk meer afhakers
dan het uiteindelijk oplevert.
Het streven is qua tekorten uiteindelijk op nul uit te komen en proberen meer subsidie binnen
te halen.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor de uitvoerige toelichting.
6 Bestuursverkiezing
Leo Linnartz is aftredend en herkiesbaar. Leo wordt opnieuw benoemd door de vergadering.
Jaap Braber aftredend en niet herkiesbaar. Als dank voor zijn inzet al die jaren ontvangt hij
een bloemetje en een bon.
Een oproep voor een nieuw bestuurslid wordt gedaan. Vanuit de vergadering worden geen
kandidaten voorgesteld.
7 Wijziging statuten*
Ter verduidelijking: Een wijziging wordt voorgesteld om beter in te kunnen spelen op de
toekomst. Alvast inspelen op de nieuw te vormen eilandelijke gemeente. Ook nieuwe
wetgeving is preciezer met betrekking tot o.a. gebruik van elektronische middelen. Dit staat
niet in de statuten. Toestemming van de vergadering is nodig om wijzigingen door te voeren.
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Het vereiste aantal stemgerechtigde leden is niet aanwezig: officieel moet meer dan de helft
van de leden aanwezig zijn en stemmen.
In verband met bovenstaande wordt, na een korte pauze, een nieuwe vergadering geopend
met opnieuw de statutenwijziging als agendapunt. Ook een nieuwe presentielijst gaat rond.
Door de voorzitter wordt de vraag gesteld of de vergadering akkoord kan gaan met de
wijzigingen zoals voorgesteld.
De wijzigingen worden door Hendrik voorgelezen:
1e punt Het gaat er vooral om dat ook de buitendijkse gebieden tot ons belangengebied gaan
horen.
2e punt Is een duidelijker statement.
3e punt heeft betrekking op de communicatiemiddelen:
Nieuwe communicatiemiddelen maken het mogelijk eenvoudiger en goedkoper met elkaar te
communiceren. Het bestuur stelt voor om daar waar mogelijk elektronisch berichtenverkeer op te
nemen in de statuten als rechtsgeldige communicatie.

Formele aankondigingen van de vereniging, o.a. de ledenvergadering, worden dan ook per
mail toegestaan.
De vraag wordt gesteld of we recht van spreken hebben over het hele gebied, met name het
buitendijkse gebied wat wordt genoemd.
Jos geeft toelichting dat de formulering ten aanzien van de buitendijkse gebieden bij
milieufederatie is neergelegd ter goedkeuring en zij gingen akkoord.
Door deze wijziging in de statuten op te nemen kunnen we echt over het hele gebied mee
praten.
Bij stemming is de vergadering akkoord met de voorgestelde wijzigingen.
8 Inleiding en visie NLGO*
De visie, zoals deze nu op de website staat, is nog in concept. Een nadere, uitgebreide
uitwerking volgt.
De visie gaan we gebruiken om bij leden, potentiële leden, gemeenten en politiek onze
inzichten te verspreiden.
Er is geprobeerd te beschrijven wat we zien in kwaliteit op het eiland en er wordt getracht tot
een duurzamer vormgeving te komen.
Aanvullingen en ideeën op deze visie horen we graag. Iedereen is welkom om zijn/haar zegje
erover te doen. Er liggen ook wat gekopieerde exemplaren die men mee kan nemen.
Als vereniging hopen we op instemming om op de ingezette weg voort te gaan.
9 Activiteitenplan 2012*
 Per jaar worden nu een meerdere lezingen gehouden.
 Met IVN werken we aan een idee om samen jaarlijks een natuurfotowedstrijd te
organiseren.
 De website wordt steeds mooier en beter.
 Het streven is om regelmatig nieuwsbrieven te versturen via de mail.
 Op basisscholen proberen we samen met Deltawind natuureducatie te verwezenlijken.
 Via de vogelwerkgroep worden pluisdagen op de scholen georganiseerd.
 Op 3 april a.s. is er een Natuur en Milieu educatie symposium. Met de politiek erbij
wordt dan e.e.a. besproken. Een centrum oprichten op Goeree Overflakkee waar iedereen
natuurbeleving kan ondergaan met behulp van Europese subsidies is een van de
onderwerpen.
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 De nieuwe Sterna die april uitkomt is in groter formaat en met meer kleur.
10 Rondvraag en sluiting
Dhr. J. Koolen: Het Kierbesluit Haringvliet is definitief. Wat is de voortgang? Op dit
moment is er niets bekend. Gaan we achteraan/uitzoeken.
Dhr. M. Velthuizen: Er verdwijnt steeds meer groen uit de tuintjes, steeds meer bestrating. Is
hier iets tegen te doen? Mogelijk via de weekbladen het belang van de biodiversiteit in de
bebouwde kom onder de aandacht brengen.
Dhr. A. Groenendijk; Het is het jaar van de bij. Er is een brochure die naar de leden gestuurd
kan worden. Iets mee doen? Misschien. Dit wordt verder besproken na afloop van de
vergadering.
Mevr. Tonnekens; Er verdwijnen steeds meer vogels uit haar tuin. Hoe gaat het met de
vogelstand op het eiland? Toelichting door Krijn na afloop van de vergadering.
Hierna sluit Hendrik de vergadering met dank voor de bijdragen en wenst ieder een goede
reis naar huis.

N.B. De onderwerpen met een * waren te downloaden van onze site nlgo.nl of als papieren versie aan
te vragen via de ledenservice tel. 0187 48 95 30
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