
Concept verslag jaarvergadering NIVON-afdeling Stedendriehoek 
Apeldoorn-Deventer-Zutphen 
 
Zaterdag 11 september 2021 – Proeflokalen te Zutphen 
 

 
Aanwezig: Gea de Groes, Dorinde Bierman, Sipke Vonk, Bruno de Vries, Koos Vriezen, Clara 
ten Bokum, Henry Dutij, Ineke Vis, Marijke Moen, Inger Wensveen, Rina Reinders, Adri van 
den Dries, Jaap Senff, Riëtte Senff, Riet Theuns, Dieni Folman, Henny Kommerkamp. 
Afwezig met bericht: Lies Helder, Erna Spekreise, Wendy Lodder, Joop Lagaaij, Jos Petersen, 
Juul Simons Thomas, Marianne Sorgdrager. 
 
1. Opening en vaststelling agenda. 
    Voorzitter Gea de Groes heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. Aangezien 2 van de 3 bestuursleden nieuw zijn, wordt er een 
voorstelrondje langs alle aanwezigen gedaan. 
 
2.Mededelingen. 
   Gea memoreert dat het vandaag internationale natuurvriendendag is. Gea heeft in de 
Nieuwsflits gelezen, dat het Centraal Bureau van de NIVON op zoek is naar een nieuwe 
voorzitter. 
 
3. Verslag van de jaarvergadering van 20 september 2020. 
     Op blad 1 wordt gemeld dat er enkele jubilarissen zijn. Gevraagd wordt om de namen 
erbij te vermelden. Toegezegd wordt om de namen van de jubilarissen van 2020 en 2021 in 
een komende nieuwsbrief worden opgenomen. Dat wordt doorgegeven aan Dieni. 
Op blad 3 is sprake van een bedanketentje voor de oud-bestuurders Juul en Dieni. Dat heeft 
nog niet plaatsgevonden, maar komt zeker, horen we nog van Ank Peterman. 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Verslag van de jaarvergadering van 9 maart 2021. 
     Dat was de korte vergadering waar Koos Vriezen en Adri van den Dries toetraden tot het 
bestuur als respectievelijk penningmeester en secretaris.  
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
5. Inhoudelijk jaarverslag 2020. 
    Jaap Senff vraagt waarom de Nieuwsbrief niet standaard naar alle leden van de 
Stedendriehoek wordt gestuurd. Het bestuur antwoordt dat er leden zijn die deze niet willen 
ontvangen, en dat deze daarom alleen op verzoek wordt toegestuurd. 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
6. Jaarrekening 2020. 
    Penningmeester Koos Vriezen licht de jaarrekening toe. De kascontrolecommissie is 
akkoord. De vergadering keurt de jaarrekening goed, en verleent de penningmeester 
décharge. 
 
 



7. Jaarplan/begroting 2021 
    Het is wat laat in het jaar om de begroting vast te stellen, maar vanwege de corona 
lockdown zag het bestuur geen andere mogelijkheid. We krijgen dit jaar geen geld van het 
Centraal Bureau van de NIVON, de reden is tweeledig: er zijn weinig uitgaven in 2021, en ons 
eigen vermogen is hoog genoeg. Als afdeling Stedendriehoek kunnen we dat wel dragen. 
Riëtte en Dinie maken zich zorgen over bijdrage van niet leden. Die zijn nl. niet begroot, 
terwijl we dat voor wandelingen wel doen. Besloten wordt om dat een jaar aan te zien. 
Voor nieuwe activiteiten is geld gereserveerd. Bruno merkt op dat kosten van activiteiten 
gedeclareerd kunnen worden bij het Centraal Bureau. Jaap meent dat de bijdrage van het 
Centraal Bureau bedoeld is voor organisatiekosten. 
Dieni stelt voor om alle activiteiten op de website te zetten. Bruno en Adri checken nog of 
dat dan goed vindbaar zal zijn. Zij melden dat aan Dieni. 
De vergadering stemt in met de begroting; geen tegenstem, en er wordt 1 blanco stem 
uitgebracht. 
 
8. Jaarplan/begroting 2022. 
     Naast de reguliere activiteiten zoals wandelen, tuinbezoek en museumbezoek, willen we 
volgend jaar 5 of 6 keer een extra activiteit inplannen. Gea legt uit dat deze activiteiten 
voortkomen uit de enquête, die vorig jaar onder de leden is uitgezet. Voor deze activiteiten 
is geld gereserveerd op deze begroting.  
De vergadering stemt in met de begroting. Geen tegenstem, 2 blanco stemmen. 
 
9. Benoemingen. 
    1. De kascontrolecommissie zal volgend jaar bestaan uit Amarens van Wijland en Tine 
Dieleman.  
Dienie Folman is reserve. 
    2.  Nivon-raad. Gea en Dieni gaan in november 2021 naar deze vergadering. In april 2022 
gaan Adri en Dieni. 
 
10. Jubilarissen. 
Aan aanwezige jubilarissen wordt een attentie uitgereikt. Dat zijn Henny Kommerkamp en 
Gea de Groes. 
 
11. Rondvraag. 
Inger merkt op dat zij de financiële verslaglegging niet duidelijk vindt.  
 
 
w.g. 
AvdD   
 


