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Concept-agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2015 van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi
datum en tijd: 23 april 2015, 19.30 uur.
locatie: Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103, Hilversum
(zie de achterkant van de uitnodigingsbrief voor de precieze ligging van de Infoschuur)
1. 19.30 uur – Opening
2. Vaststelling agenda
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2014, gehouden op 17 april 2014
4. Jaarverslagen over 2014 van de VVG en van de Gooise Natuurwacht
5. Financiële zaken
5.1. Rekening en verantwoording over 2014 door de penningmeester ad interim
5.2. Verslag van de kascommissie 2014
5.3. Benoeming van de kascommissie 2015
5.4. Vaststelling van de begroting 2015
6. Benoeming leden van het bestuur
Voorzitter: tot op heden is het bestuur er niet in geslaagd een gekwalificeerde kandidaat te
vinden die voorgedragen zou kunnen worden ter benoeming tot voorzitter van de vereniging.
Het bestuur stelt u voor de heer Johan Jorritsma, vicevoorzitter en sinds juli 2014 waarnemend
voorzitter, voor een periode van één jaar tot voorzitter van de vereniging te benoemen.
N.B.: Ondertussen zet het bestuur de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voort.
Overige bestuursleden: de heer Bart Heller heeft te kennen gegeven te willen aftreden. Hij zal
zelf tijdens de vergadering daarop een toelichting geven.
Het bestuur stelt u voor de heren Hans Hoes en Wim Schaapherder te benoemen tot leden van
het bestuur. De heer Hoes heeft zijn capaciteiten al bewezen in een eerdere periode als lid van
het bestuur, onder andere als secretaris van de vereniging. De heer Schaapherder is een
professional op financieel gebied; hij is bereid het penningmeesterschap, dat nu ad interim door
de heer Hans Metz wordt waargenomen, op zich te nemen.
Leden van de vereniging kunnen – conform artikel 12, lid 4 van de statuten – tot 48 uur voor het
begin van de vergadering kandidaten voor het lidmaatschap van het bestuur voordragen.
7. Verdere stappen in vervolg op de Ledenvergadering van 23 maart 2015
Het verslag van de vergadering van 23 maart wordt ter vaststelling voorgelegd.
8. Rondvraag
9. 20.15 uur – Pauze
10. 20.30 uur – Lezing door de heren Sander Koopman en Jan Sevink:
‘Zand in beweging - een onderzoek naar de stuifzandrestauratie bij 't Bluk en de Laarder
Wasmeren’, met presentatie van de speciale VVG-uitgave ‘Zand in beweging’
11. 22.00 uur – Sluiting

De verslagen etc. genoemd bij de agendapunten 3, 4, 5 en 7 zijn te vinden op de website
www.vriendenvanhetgooi.nl, en ook opvraagbaar bij de administratie via
info@vriendenvanhetgooi.nl of via tel. 06 13 61 90 94. Ook zijn er (beperkt) afdrukken beschikbaar
tijdens de vergadering.
Postadres secretariaat: Postbus 1080, 1270 BB Huizen
E-mail: secretaris@vriendenvanhetgooi.nl
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) is ANBI gecertificeerd.
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