Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Utrecht van 11 april 2011
Aanwezig: Harry van Someren, Joke Kroon, Marrie Somers, Ans Sengers, Harry Wasser,
Emmy Huitema, Margreet Adriaans, Nanny van den Haak, Lien Buytendorp, Margreet
Buytendorp, Dick Diepen, Ine Dillen, Betsie Heijmen, Nel van Leur, Ben van Leur, Thijs
Notenboom, Olga Verwaal, Francien Wilmans, Trudy van den Bergh (verslag),

1. Opening
Harry heet iedereen welkom en is blij dat er zoveel mensen zijn. Wim Verkuil heeft
zich afgemeld.
2. Ingekomen stukken
3. Verslag van 15 maart 2010
Het verslag wordt goedgekeurd
4. Jaarverslag
Er is niet vermeld dat Tonny Rosbergen in maart 2010 is afgetreden. Olga Verwaal en
Dick Diepen zijn nog actief voor de afdeling. Het aantal leden gaat ieder jaar omlaag.
Het verslag wordt goedgekeurd
5. Financieel verslag
Het vermogen is toegenomen. De stichting is bekend in Amsterdam. Bij de
bestuurskosten zit ook het etentje voor de activiteiten begeleiders. De rekening bij de
ING moet van het hoofdbestuur bij de ING blijven.
Het verslag wordt goedgekeurd.
6. Verslag van de kascontrolecommissie
Er is goedkeuring van de kascontrolecommissie en de penningmeester ontvangt
decharge. Met dank aan Ben van Leur en Thijs Notenboom
7. Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie
Thijs Notenboom is herkiesbaar en Ans Sengers stelt zich verkiesbaar. De nieuwe
kascontrolecommissie bestaat uit Thijs Notenboom en Ans Sengers..
8. Bestuursverkiezing
Trudy van den Bergh stelt zich herkiesbaar.
Marrie Somers stelt zich verkiesbaar.
Trudy van den Bergh herkozen.
Marrie Somers wordt gekozen
9. Begroting
Er is besloten het blad Wij Natuurvrienden 1 maal per jaar uit te brengen. Dit brengt
extra kosten met zich mee Deze kosten zijn nog niet in de begroting opgenomen. De
extra kosten bedragen ongeveer 1500,-- tot 2000,-- euro.
De begroting wordt goedgekeurd.
10. Nieuwe activiteiten
Er komt een peiling op de website voor een workshop bonbons maken.

Er worden ideeën gebracht om meer geld te besteden aan activiteiten bijvoorbeeld het
tijdelijk inschakelen van docenten voor bestaande of nieuwe activiteiten zoals
speksteen snijden of het steunen van het wandelweekend.
Er komt ook een vraag voor een cursus reparatie van bijvoorbeeld schoenen.
Het bestuur is bezig met het ontwikkelen van ideeën voor een reparatiecafé in het
Nivoncentrum dit zou mooi aan kunnen sluiten. Thijs is bereid om mee te helpen niet
om het op te zetten, maar om de mensen te helpen met hun reparaties.
Ook is er een vraag om meer ‘s avonds te organiseren voor mensen die werken.
11. Wat verder ter tafel komt
12. Sluiting
We sluiten af met de film van Emy en Margreet over hun fietstocht in Vietnam en een
borrel en een hapje.

