
verslag jaarvergadering vorig jaar 

 

 

CONCEPT-VERSLAG JAARVERGADERING NIVON-AFD.DEVENTER-

ZUTPHEN d.d. 27-1-2012 

 

Aanwezig: 33 leden  
Afwezig met kennisgeving: 3 leden 

Het bestuur bestaat uit Ank Petermann, Anita Dekker 
(vergadervoorzitter), Jaap Senff (penningmeester) en Ria van der Rijt 

(verslag) 
 

Opmerking vooraf: zoals inmiddels gebruikelijk worden om privacy -

redenen in dit verslag zo min mogelijk namen genoemd.  
 

1/2 Opening en vaststelling agenda 
De vergadervoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De 

agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Verslag van de op 28 januari 2011 gehouden jaarvergadering 
Het vergaderverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Huldiging jubilarissen (totaal 7) 

Enkele jubilarissen zijn afwezig. Allen krijgen de felicitaties.  
Een opmerkelijk jubileum is dat van R. Teut, die 60 jaar lid is. Zij wordt 

extra in de bloemen gezet. Het echtpaar Hekking, B. Prins en G. 
Diepeveen zijn 25 jaar lid. Zij ontvangen het bijbehorende speldje en de 

bloemen.  
 

5. Jaarverslag 2011 

Het jaarverslag is dit jaar in vier hoofdstukken verdeeld:  
Nieuwsvoorziening, PR en band met de leden 

Activiteiten van de werkgroepen (inclusief concept lijst activiteiten 
2012 ) 

Duurzaamheid, een bijzonder project in 2012 (Fair & Green deal).  
Financiën, financieel verslag 2011 en begroting 2012.  

Deze vier onderdelen worden in vier verschillende ledengroepen toegelicht 
en besproken.  

Dit geeft de leden gelegenheid per onderdeel dieper feedback te geven 
aan het bestuur en actiever mee te denken over het vervolg in 2012. V 

oor enkele onderdelen is er al een voorzet vanuit het bestuur. Na de 
bespreking in de afzonderlijke groepen volgt een korte terugkoppeling met 

de voorstellen in de hele vergadering.  
 

5.a. Nieuwsvoorziening, PR en band met de leden  



Aan het bevorderen van de PR en de informatievoorziening is hard 
gewerkt. De website en digitale nieuwsbrief werken goed voor de 

“zichtbaarheid”. De persberichten over de MAW en LAW hebben veel 

succes. Leiden tot een (te?) grote deelname van buitenaf.  
We zijn als afdeling aanwezig geweest op een tweetal informatiemarkten. 

De vergadering gaat met het door het bestuur opgestelde jaarverslag 
akkoord.  

5.b. Activiteiten van de werkgroepen  
Naar aanleiding het jaarverslag activiteiten wordt melding gemaakt van 

het ontstaan van een breigroep in Zutphen.  
De leden vinden de deelname van buitenlandse ( d.w.z. Chinese) 

studenten aan enige LAW’s opmerkelijk en positief.  
Geïnformeerd wordt of er ook “Korte afstandswandelingen” (KAW) door de 

afdeling georganiseerd kunnen worden. Evt. gecombineerd met het 
initiatief om tuinbezoeken te organiseren.  

Het bestuur zal die mogelijkheid bezien, maar de leden moeten het zelf 
organiseren.  

Voor het overige wordt verslag van de activiteiten voor kennisgeving 

aangenomen. De organisatoren/coördinatoren wordt bedankt voor hun 
inzet.  

5.c. Financiën 2011 
Financieel jaarverslag 2011 

De penningmeester heeft de cijfers toegelicht. 
De jaarcijfers laten een goed beeld zien. 

In januari 2012 heeft de kascommissie de boekhouding en jaarrekening 
2011 van de afdeling gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur 

wordt decharge verleend en de penningmeester en de kascommissie 
worden bedankt voor hun werkzaamheden.  

 
6. Jaarplan 2012 

 
6.a.  Nieuwsvoorziening, PR en band met de leden  

Als hoofdpunten in de plannen voor de afdeling worden genoemd de 

verder uitbouw PR en informatievoorziening. Meer informatie verstrekken 
over (wandel)activiteiten in de lokale bladen zinvol.  

NIVON bekendheid geven door de diverse activiteiten. Verder wel blijven 
deelnemen aan enkele informatiemarkten (naamsbekendheid) 

De PR en communicatie met de leden verloopt goed. De nieuwsbrief wordt 
nog naar enkele leden in papiervorm gestuurd. Dit blijven continueren. 

Attent blijven op de mate van tevredenheid over de website.  
 

6.b.  Activiteiten werkgroepen en verder 2012  
De huidige activiteiten van de werkgroepen die al zijn genoemd in het 

concept-activiteitenplan 2012 voortzetten. Daarnaast wordt in de 
vergadering extra aandacht gevraagd voor de volgende activiteiten:  

de vraag om een GPS-wandelgroep van de grond te tillen. Opnieuw 
oproep plaatsen in het najaar.  

11 maart: vogeltjes luisteren: 9.00 uur verzamelen in Wichmond. 



17 maart (Hemelvaatsdag) dauwtrappen in de Ossewaerde. Start om 9.00 
uur. 

Op 28 april vervalt de uiterwaardenwandeling 

Het waddenweekend vindt plaats in weekend 15 september. Attentie valt 
samen met LAW-activiteit. 

14 oktober: paddenstoelenwandeling vanaf 14.00 uur 
Er is belangstelling voor een leesclub (romans). Hubert Peters schrijft een 

oproep voor belangstellenden voor de nieuwsbrief. Het idee is de club 1 
x per 2 maanden bij elkaar te laten komen.  

De activiteit fietsentochten krijgt andere invulling. Er worden geen 
dagtochten meer georganiseerd. Op de website worden beschrijvingen 

van leuke fietstochten geplaatst, Deze kunnen mensen dan gebruiken.  
Afspraak: nieuwe eenmalige activiteiten kunnen gemeld worden bij het 

bestuur en dan kan bijvoorbeeld via de nieuwsbrief gepolst worden of er 
nog belangstellenden zijn en/of mensen om de activiteit mee te 

organiseren. 
De jaarvergadering stemt in met het Activiteitenoverzicht 2012.  

 

 
 

 
6.c. Duurzaamheid, een bijzonder project in 2012 (Fair & Green deal).  

Het project Duurzaamheid, Green en Fair. ( zie ook toelichting bij de 
stukken). Om aandacht te vragen voor dit onderwerp in 2012 kunnen we 

mogelijk extra activiteiten organiseren, eventueel aansluitend bij andere 
organisaties. 

Als belangrijkste is genoemd: voorbeeldgedrag, dus als leden laten zien 
dat je in eigen kring, huis bewust duurzaam omgaat met diverse aspecten 

zoals milieu, energie, etc. Practice what you preach.  
Veel NIVON-leden al bewust met duurzaamheid bezig. Wel blijven 

toetsen: dragen huidige activiteiten toe aan harmonieus samenleven.  
Verdere suggesties:  

Landelijk van bank wisselen; van ING naar bijvoorbeeld ASN of Triodos (is 

al in gang gezet)  
Promoten gebruik fair trade & biologische koffie en thee tijdens 

evenementen waar NIVON bij betrokken is.  
Kennisdelen over bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen via de 

website of het blad (landelijk). Als voorbeeld is genoemd de aankoop van 
zonnepanelen in China (als groep). 

Waar lokaal activiteiten zijn, via adhesiebetuigingen steun laten blijken.  
Toetsen of NIVON-vakanties voldoende of meer duurzaam kunnen 

zijn/worden.  
Mensen mee laten denken over: afval scheiden, consuminderen, 

stimuleren hergebruik, ook in de ABK-huizen.  
Politiek actief worden als groep/afdeling lijkt niet haalbaar. Hier 

kunnen/willen leden individueel actief zijn /worden. Mogelijk handig waar 
mogelijk aan te sluiten en samen te werken bij diverse lokale en regionale 

initiatieven.  



 
 6.d. Financiën 2012 

De penningmeester heeft de begroting 2012 in de kleine groep uitgebreid 

toegelicht. Ook heeft hij uitleg gegeven over het landelijk financieel 
beleid. Dit laatste heeft op dit moment geen nadelige gevolgen voor de 

afdeling.  
Het streven is een positief resultaat. Voor deelname aan de tuinbezoeken 

wordt vanaf 2012 een eigen bijdrage gevraagd. € 1,50 voor leden; € 2,25 
voor niet-leden.  

De cijfers zien er goed uit. De jaarvergadering stelt de begroting 2012 
ongewijzigd vast.  

 
7. Benoeming kascommissie 2013 

 Arthur Ris treedt af en wordt bedankt voor zijn inzet ( mandaat liep tot 
en met 2012).  

Naast Joop van Eykelen wordt Elsbeth Schipper door de vergadering 
aangewezen.  

Het mandaat van Joop loopt tot en met de jaarvergadering van 2013, dat 

van Elsbeth tot en met jaarvergadering van 2014.  
 

8. Bestuursverkiezing 
Er zijn geen nieuwe kandidaten.  

Anita Dekker heeft zich voor een volgende termijn herkiesbaar gesteld: 
wordt met algemene stemmen herkozen.  

Aspirant-kandidaten en/of adviseurs zijn welkom! 
Het rooster van aftreden ziet er na de bestuursverkiezing als volgt uit. 

Tussen haakjes staat of zij/hij volgens de statuten herkiesbaar is).  
2015:  Anita Dekker ( niet meer herkiesbaar)  

2013: Ank Petermann (nog 2 x herkiesbaar)  
2013: Jaap Senff (nog 1 x herkiesbaar)  

2014:  Ria van der Rijt (nog 2 x herkiesbaar)  
 

9. Kiezen van afgevaardigden voor de Nivonraad  

De afvaardiging voor de Nivonraad 2012:  
De voorjaarsvergadering is de ideeënvergadering. Hoe deze wordt 

ingevuld is nog niet zeker. Vorig jaar is de dag gevuld met allerlei 
activiteiten ter inspiratie en vond er geen vergadering plaats.  

Afgevaardigden: Klarie Veerman 
Er komt nog een oproep in de nieuwsbrief voor extra mensen, anders gaat 

iemand van het bestuur. 
In de najaarsvergadering wordt vooral gesproken over het algemene 

beleid en de financiële jaarstukken.  
Hier gaat in ieder geval een van de bestuursleden naartoe. 

De afdeling Deventer-Zutphen heeft recht op 2 afgevaardigden 
 

 
10. Rondvraag en sluiting  



N.a.v. vraag coördinatoren MAW over behoefte aan richtlijnen te 
declareren onkosten: het bestuur komt binnenkort met een uitgewerkte 

richtlijn. 

Beschikbaarheid foto’s voor PR. Foto’s dienen naar de postbus van de 
afdeling te worden gestuurd. Er wordt een selectie gemaakt voor 

plaatsing op de site en voor PR. Dit betreft ook foto’s van de 
wandelingen.  

Jeanne en Anita koppelen nog terug of foto’s daadwerkelijk verzonden 
zijn t.b.v.plaatsing.  

Vanuit de vergadering wordt geïnformeerd naar de activiteit “ouderen”. 
Hier wordt op dit moment niets aan gedaan (slapend). Mogelijk in de 

toekomst weer? 
De tuingroep heeft 5 dagen al ingevuld en geregeld. Ze houden bij de 

planning rekening met de activiteiten van de museumgroep. Lineke 
Dekker wordt uitgenodigd het volgend jaar mee te organiseren. 

De vergadervoorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering en wenst een 
ieder een goede thuiskomst.  

 

 
 

 
 


