Concept-agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2016
Datum en tijd: 13 april 2016, 19.30 uur.
Locatie: Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103, Hilversum (zie de achterkant van de uitnodigingsbrief
voor de precieze ligging van de Infoschuur)
Inloop vanaf 19.00 uur
1. 19.30 uur – Opening door de voorzitter, de heer Johan Jorritsma
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellingen notulen
3.1. Algemene ledenvergadering van 23 april 2015
3.2. Ledenvergadering van 16 september 2015
4. Jaarverslagen over 2015 van de vereniging en van de Gooise Natuurwacht
5. Financiële zaken
5.1. Rekening en verantwoording over 2015 door de penningmeester, de heer Wim
Schaapherder
5.2. Verslag van de financiële controlecommissie 2015
5.3. Benoeming van de financiële controlecommissie 2016
5.4. Vaststelling van de begroting 2016
6. Benoeming leden van het bestuur
Voorzitter: de heer Johan Jorritsma werd in 2015 benoemd tot voorzitter van de vereniging voor
een periode van ten hoogste één jaar. Het bestuur stelt u voor hem voor nog één jaar tot
voorzitter te benoemen. In de vergadering zal informatie worden gegeven over de aanleiding tot
dit voorstel.
Overige bestuursleden: het bestuur stelt u voor de heer Willem-Jan Hoeffnagel te benoemen tot
lid van het bestuur, met als bijzondere taak het coördineren van de externe communicatie van de
vereniging. Willem-Jan is lid van de redacties van het Tijdschrift en van de website en één van de
beheerders van de Facebook-pagina. Met deze voordracht wordt één van de aanbevelingen van
een door het bestuur geconsulteerd PR-bureau geïmplementeerd.
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.
Aftreden: de heer Henk van Steennis is twee perioden van vier jaar lid van het bestuur geweest
en is dientengevolge statutair aftredend. Hij heeft te kennen gegeven niet voor herbenoeming in
aanmerking te willen komen.
7. Terugblik op 2015 en vooruitblik op 2016 en later door de voorzitter
8. Rondvraag
9. 20.15 uur – Pauze
10. 20.30 uur – Lezing door de heer ing. D. Martens, procesmanager Nationaal Park Utrechtse

Heuvelrug bij de provincie Utrecht, over het onderwerp: ‘Het Gooi, het Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug en nationale parken nieuwe stijl’
11. 22.00 uur – Sluiting

De verslagen etc. genoemd bij de agendapunten 3, 4 en 5 zijn te vinden op de website
www.vriendenvanhetgooi.nl en op te vragen bij de administratie via info@vriendenvanhetgooi.nl of
via tel. 06 13 61 90 94. Ook zijn er (beperkt) afdrukken beschikbaar tijdens de vergadering.

