Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Utrecht van 15 maart 2010
Aanwezig: Joke Kroon, Nanny van den Haak, Yvonne Abels en Joost van Leeuwen (pas bij
rondvraag), Ab en Lien Buytendorp, Saskia Destombes, Dick Diepen, Ine Dillen, Mia van
Erp, Nanny van den Haak, Betsie Heijmen, Joke Kroon, Harry van Someren, Nel en Ben van
Leur, Emmy Miltenburg, Els Neijman, Thijs Notenboom, Huub Oostveen, Jan de Rijk, Tonny
Rosbergen, Wim Verkuil, Olga Verwaal, Francien Wilmans, Geert Wolting, Trudy van den
Bergh (verslag),
Namens het CB: Dannie Bruss, Ewoud Teerink
1. Opening
Harry heet iedereen welkom en is blij dat er zoveel mensen zijn. Marion van Voorst
heeft zich afgemeld.
2. Ingekomen stukken
3. Verslag van 23 maart 2009
Het verslag wordt goedgekeurd
4. Jaarverslag
Het verslag wordt goedgekeurd
5. Financieel verslag
De gebruikersvergoeding is toegenomen. Het vermogen van de stichting is
toegenomen. Dit wordt gereserveerd voor calamiteiten of verhuizing.
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
Ben va Leur is herkiesbaar en Thijs Notenboom stelt zich verkiesbaar. De nieuwe
kascontrolecommissie bestaat uit Ben van Leur Thijs Notenboom.
8. Bestuursverkiezing
Geert Wolting stelt zich niet herkiesbaar. Hij zegt tegelijkertijd zijn lidmaatschap van
het Nivon op.
Dick Diepen stelt zich herkiesbaar.
Wim Verkuil stelt zich herkiesbaar.
Dick Diepen en Wim Verkuil worden herkozen.
Harry bedankt Geert voor het werk dat hij voor het Nivon Utrecht gedaan heeft.
9. Begroting
Het is nog niet duidelijk hoe groot de afdracht wordt die we van het hoofdbureau
ontvangen. Het blad Wij Natuurvrienden is afgeschaft. Er komt 3 à 4 maal per jaar een
bulletin uit. Als er vragen zijn over activiteiten kan altijd de contactpersoon gebeld
worden. Ook is het mogelijk voor mensen die geen computer hebben om een
computermaatje te zoeken in de eigen omgeving.
De begroting wordt goedgekeurd.

10. Nieuwe activiteiten
Er zijn twee leeskringen gestart en er komt een workshop sieraden maken.
Het wandelplatform heeft een nieuwe gids voor het Pieterpad 2 en er komt een nieuwe
gids voor het Trekvogelpad, waarin broedplaatsen zijn opgenomen.
11. Wat verder ter tafel komt
Dannie meldt dat er een Nivon Wintertoer komt: je kunt dan als federatie afspraken
maken bij een huis over producten die zij aanbieden.
Dannie wil graag Utrecht als pilot gebruiken voor een samenwerking met de Alliantie
van Tilburg: het stuk “Fair en Green Deal” is te downloaden.
Volksontwikkeling: Rotterdam kwam met een idee dat activiteiten zo zouden moeten
zijn dat de mensen zeggen “Zo heb ik er nog nooit naar gekeken”. Het zou mooi zijn
dit idee te vertalen naar activiteiten.
We sluiten af met een borrel en een hapje.

