Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Utrecht van 23 maart 2009
Aanwezig: Joke Kroon, Nanny van den Haak, Wim Ruijper, Huub Oostveen, Tonny
Rosbergen, Betsie Heijmans, Francien Wilmans, Ine van Dillen, Wim Verkuil, Dick Diepen,
Nel van leur, Ben van Leur,, Olga Verwaal, Harry van Someren, Geert Wolting, Trudy van
den Bergh (verslag)
1. Opening
Harry heet iedereen welkom en is blij dat er zoveel mensen zijn. Marion van Voorst heeft
zich afgemeld.
2. Ingekomen stukken
Folders van het Nivon.
3. Verslag van 7 april 2008
Het verslag wordt goedgekeurd
4. Jaarverslag
Het verslag wordt goedgekeurd
5. Financieel verslag
We hebben de halve afdracht ontvangen. Het blad Wij Natuurvrienden hebben we
afgeschaft. We bereiken de leden nog via de website, leden boven de tachtig en leden die
hebben aangegeven dat zij de informatie per post willen ontvangen, ontvangen een paar
keer per jaar een informatiebulletin. Het blad goedkoper maken lukt niet.
16 mei is er een Nivonraad over de financiën. Het is onduidelijk wat het wordt.
Het verslag wordt goedgekeurd.
6. Verslag van de kascontrolecommissie
Er is goedkeuring van de kascontrolecommissie en de penningmeester ontvangt decharge.
7. Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie
Ine van Dillen is herkiesbaar en Ben van Leur stelt zich verkiesbaar. De nieuwe
kascontrolecommissie bestaat uit Ine van Dillen en Ben van Leur.
8. Bestuursverkiezing
Harry van Someren en Olga Verwaal zijn aftredend en herkiesbaar.
Harry is herkiesbaar als penningmeester.
Geert stelt zich verkiesbaar als voorzitter.
Trudy stelt zich verkiesbaar als secretaris.
Er wordt bij acclamatie gekozen.
Harry wordt bedankt voor zijn waarnemend voorzitterschap.
Het was niet mogelijk voor Geert om eerder voorzitter te worden, omdat er een conflict
met het hoofdbestuur was.
Het vorige hoofdbestuur heeft wanbeleid gevoerd. Er is nu een nieuw bestuur. We hopen
dat het bestuur met een sluitende begroting komt. De directeur heeft geen consequenties
getrokken. De kascontrolecommissie had een vernietigend rapport over 2007.
De samenwerking met Stay Okay is gestopt. Stay Okay voert een ander beleid, zij hebben
vast personeel en een restaurant.
Het boekingssysteem werkt niet goed en er is veel achterstallig onderhoud aan de huizen.

Staat het nieuwe bestuur open voor advies zonder een duur bureau in te schakelen en
willen zij experimenteren met een paar huizen? Digitaal moet je snel een goed overzicht
kunnen krijgen. Het valt tegen dat er nog geen plannen bekend zijn.
De afdelingen moeten behouden blijven. Wij streven naar samenwerking met het Koos
Vorinkhuis en andere afdelingen in de regio. Er is weinig nieuwe toevloed. Kijken waar je
nog wat kunt betekenen. Jongeren komen er bijna niet meer bij. De doelgroep bestaat niet
meer. Streven naar een socialere samenleving. Nivon aantrekkelijk maken, naam
veranderen, elkaar ondersteunen. Contact opnemen met andere geledingen om ideeën op
te doen.
9. Begroting
De begroting wordt goedgekeurd.
10. Wat verder ter tafel komt
Reclame maken via de website: als je meer webruimte wilt, moet je meer betalen, vooral
foto’s nemen veel ruimte. De fotobond heeft een link met het Nivon. Huub en Dick
overleggen over een aparte website voor de fotoclub. De website wordt erg mooi
gevonden.
De vergadering is prettig verlopen, doordat we in een kring hebben vergaderd. Er is
inhoudelijk gepraat.
De landelijke muziekgroep zoekt een nieuwe dirigent. Misschien hebben ze iemand bij de
vrijwilligersorganisatie op de Oude Gracht.
We sluiten af met een borrel en een hapje.

