Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
27 mei 2019

Beknopt verslag van de Algemene Ledenvergadering van het Collectief Veluwe, gehouden op
maandag 27 mei 2019 om 20.00 uur in Hoeve Groot Zandbrink te Leusden.
Aanwezig : circa 30 personen ( zie presentielijst).

1. Opening door de voorzitter Jan Willem Lagerweij.
Jan Willem opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
2. Vaststelling van het concept-verslag van de ALV van 28 mei 2018.
Het verslag word ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2018.
Aan de hand van een interessante presentatie via de beamer neemt Hans Veurink de leden
mee in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de verschillende projecten die er
spelen. Tevens worden de nieuwe medewerksters van het Collectief, Sarah Koets en Janne
Sindram voorgesteld. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming ingestemd met het
jaarverslag.
4. Jaarrekening 2018.
De penningmeester Flip Nijhoff geeft samen met Hans Veurink een korte toelichting. Op
een vraag uit de zaal wordt toegezegd, dat het bestuur volgend jaar in de ALV met een
voorstel komt hoe om te gaan met de opgebouwde reserve uit de overheadkosten. Hierna
wordt de jaarrekening zonder hoofdelijke stemming vastgesteld en wordt er decharge
verleend aan het bestuur voor het over 2018 gevoerde beleid.
5. Strategische visie.
Nadat de voorzitter nog een en ander heeft toegelicht, wordt zonder hoofdelijke stemming
ingestemd met de strategische visie.

6. Bestuursverkiezing.
De leden stemmen bij acclamatie in met de volgende benoemingen:
Vertegenwoordigend lichaam
Naam
ANV Veluwe IJsselzoom
J. W. Lagerweij
ANV Randmeerkust
F. Nijhoff
ANV BAO
G. Aalten
ANV BAO
S. Gerssen
ANV Veluwe IJsselzoom
E. J. Weijers
ANV Randmeerkust
W. van Zeeburg
ANV Binnenveld
L. Pool
ANV Vallei Horstee
H. Davelaar
LTO Noord
kandidaat nog niet bekend

Aftredend in
2023
2020
2023
2020
2020
2023
2023
2023
2023

De leden gaan er mee akkoord ,dat zodra de kandidaat van LTO bekend is, deze
automatisch aan het bestuur wordt toegevoegd.
De benoemingen tot 2020 vinden plaats in verband met een mogelijke op handen zijnde
statuten-wijziging, die volgend jaar aan de ALV wordt voorgelegd.
7. Nieuwe projecten en activiteiten in 2019.
Verwezen wordt naar de presentatie bij het jaarverslag 2018.
8. Rondvraag.
Geen bijzonderheden.
9. Sluiting.
Na afloop van de vergadering geeft Remco Jousma nog een interessante rondleiding over
landgoed De Boom en wordt er onder het genot van een drankje en een hapje nog even
nagepraat.

Nijkerk, 1 juni 2019.

