
      Algemene ledenvergadering NBV De Steltkluut   

Locatie:  Clublokaal schaakvereniging Terneuzen Edvard Grieghof 113 Terneuzen 
Wanneer:  dinsdag 12 april 2022 
Aanvang:  19:30 uur   
Aanwezig van het bestuur: Huub Bun, Ria van Minnen en Marian Sponselee. 
Aanwezig: Adri Paauwe, Ingrid Smit, Wally Baaten, Koen Bonte, Paul van de Veeken, Marjan 
van de Veeken, Fons de Beyn, Lex Willemse, Luud Persijn, José Zeeuwen, Fonny Roels, Luciën 
Calle, Ineke van Belzen, Martin Dekker, Hanneke Versol, Bernard de Ruyck, Bas de Maat, 
Irene Fortuin, Hanneke Smulders. 
 
Afwezig met kennisgeving: Marleen Blommaert, Guy de Vos, Bert van Broekhoven, Astrid 
Matthijssen, Joop de Bakker, Eddy Taelman,  Roel Adriaansens en Nathalie de Somer 
 
Agenda: 

1. Opening en mededelingen door Huub:  
Huub stelt zichzelf, Ria en Marian voor.  Onze voorzitter Marleen is wegens ziekte 
afwezig. Onze secretaris Jaap Verhelst is helaas afgetreden en daarvoor zoeken we 
nu een vervanger.  

2. Ria bespreekt de jaarrekening van 2021. 
3. Huub leest het verslag van de kascommissie (Martin en Hanneke V) voor waarin ze de 

jaarrekening goedkeuren. Hanneke doet daarna nog levendig verslag van de 
effectieve controle. Cees en Adri worden bedankt voor hun accurate werk. 
Martin treedt terug uit de kascommissie (bedankt voor je werk Martin) en Paul van 
de Veeken meld zich hiervoor aan. Waarvoor dank.  

4. Mededelingen van de werkgroepen: 
Alleen de communicatiewerkgroep heeft enkele mededelingen: 
- Organiseren van het jubileumfeest is nu overgedragen aan Marleen, Hanneke V, 

Fonny, Ria en Marian. Dit groepje kan nog hulp gebruiken. 
- Na goedkeuring onder voorwaarden door het bestuur gaan ze verder met de 

Socie-app wat de verbindende factor binnen de club kan worden. 
- Website is geüpgraded. Kan nu overgenomen worden door een nieuwe 

webmaster waarmee ze al in gesprek zijn. 
 

5 Rondvraag 
- Fonny vraagt of er over gedacht wordt om het blad ook digitaal aan te bieden en 

mensen de keuze te geven. Dit gaan we zeker overwegen. 
- Luud vraagt waarom het blad verzonden wordt in een plastic hoesje. Ria heeft 

naar alternatieven gezocht, maar deze zijn allemaal een stuk duurder. 
- Adri wijst er op dat er nog volop oude nummers en o.a. T-shirts in de aanbieding 

zijn. 
- Hanneke S wijst erop dat er door Maya een nieuwe flyer is gemaakt om 

bijvoorbeeld bij bibliotheken/buurthuizen e.d. te leggen en vraagt deze te 
verspreiden. 



- Huub heeft een potje met enkele meikevers bij zich dat is meegegeven door de 
helaas afwezige Eddy Taelman n.a.v. het mooie artikel in het blad. 

 
 
Na de pauze geeft Luciën Calle een presentatie over de bosvisies, landelijk, provinciaal en 
lokaal die momenteel gemaakt worden of al klaar zijn. De presentatie gaat vooral over de 
terminologie en is een aanzet om tot een eigen visie te kunnen komen. Voor ieder van ons 
kwamen onverwachte aspecten voorbij. Veel stof om eerst goed over na te denken en 
discussiëren om wellicht te komen tot een visie van de club of meerdere natuurverenigingen 
samen.   

 


