
03-11-2020 Verslag van de ALV op dinsdag 3 november 2020 te Axel.  

In verband met de coronamaatregelen en de bestuursverkiezing was de Halle te Axel als 

vergaderlocatie gekozen. 

Aanwezig bestuur: Adri Paauwe (voorzitter), Lucien Calle (secretaris) en Jaap Verhelst (bestuurslid) 

Totaal 25  leden aanwezig. Vooraf aangemeld via email.  

 

1 Welkom 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter Adri Paauwe.  

Volgend jaar 65 jaar bestaan van de vereniging. Een vereniging waar werkgroepen actief zijn en het 

bestuur faciliterend. 

2 Mededelingen 

Ingekomen stuk: beroep dhr. Molenaar betreffende beëindiging lidmaatschap. Het royement was 

gebaseerd op de statuten uit 2013. In 2017 zijn deze wettelijk gewijzigd, maar nog niet door de 

vereniging. De advocaat van Molenaar heeft gevraagd het beroep uit te stellen. Er is een verzoek 

gedaan om slapend lid te blijven, maar dat wordt eerst binnen het bestuur besproken. Vanuit de 

vergadering wordt met klem gevraagd niet te snel de gemakkelijkste weg te kiezen 

3 Jaarrekening 2019 en begroting 2021/kascommissie 

De kascommissie (Peter Maas en Joop de Bakker) heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd. De 

vergadering is akkoord met de jaarrekening.  

De jaarrekening 2020 laat tot dan toe een klein verlies zien. Een adverteerder is gestopt en er wordt 

op zoek gegaan naar nieuwe adverteerders. De begroting wordt eveneens door de vergadering 

goedgekeurd.  

Van de kascommissie treedt Peter Maas af. Martin Dekker is bereid om hem op te volgen.   

4 Bestuursverkiezing 

De vergadering is unaniem akkoord met het benoemen van Marleen Blommaert tot nieuwe 

voorzitter en Ria van Minnen als algemeen bestuurslid.  Adri Paauwe blijft op verzoek de vergadering 

leiden tot aan het einde. 

5 Rondvraag 

Er zijn geen vragen. Secretaris Lucien Calle en alg. bestuurslid Jaap Verhelst nemen van de 

gelegenheid gebruik om Adri Paauwe te bedanken voor al die jaren dat hij zich als voorzitter heeft 

ingezet.  

6 Verslagen werkgroepen 



Vertegenwoordigers van de werkgroepen Planologie, Jeugd, Vogels, Landschapsbeheer, Planten, 

Insecten en Communicatie doen verslag van het afgelopen jaar.   

 


