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AGENDA voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 29 maart 2023 

in dorpshuis ‘de Til’ (Tolberterstraat 36A) te Leek, aanvang 20.00 uur. 

 

1. Opening door de voorzitter, de heer Tjerk Vonck. 

 

2. Mededelingen & ingekomen stukken. 

(Ingekomen stukken dienen minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk te 

zijn ingediend bij het secretariaat.) 

 

3. Notulen ALV 18 mei 2022. 

Zie bijlage 1: Notulen ALV 18 mei 2022 

 

4. Toelichting op het jaarverslag 2022. 

Zie bijlage 2: Jaarverslag 2022 

 

5. Financieel jaarverslag 2022 

Toelichting door de penningmeester, mevr. Fetske Zwaga. 

Zie bijlage 3: Resultaat 2022 

Zie bijlage 4: Balans 2022 

 

6. Verslag van de kascontrole commissie 2022. 

Toelichting door de heer Eelko van der Velde en de heer Klaas Martini. 

 

7. Benoeming kascontrole commissie 2023. 

- Benoeming kascontrole commissie 2023: Klaas Martini en Siny Smit. 

- Benoeming nieuw (reserve) lid kascontrole commissie.  

  Aftredend is de heer Eelko van der Velde. 

 

8. Begroting 2023. 

Zie bijlage 5: Begroting 2023 

 

 

https://www.natuurschoon-nietap.nl/images/documenten/ALV20200305/Notulen-Algemene-Ledenvergadering-11april2019.pdf
https://www.natuurschoon-nietap.nl/images/documenten/ALV20200305/Jaarverslag-2019.pdf


 

 

 

 

9. Bestuursverkiezing. 

 

Mevr. Fetske Zwaga is aftredend bestuurslid. Fetske stelt zich verkiesbaar 

voor een nieuwe termijn. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe 

bestuursleden en een nieuwe penningmeester. Zolang er nog geen 

vervanging is gevonden blijft Fetske onze penningmeester. Het beoogde 

bestuur voor 2022/23 ziet er dan als volgt uit: 

 

• Tjerk Vonck  Voorzitter 

• Alex van der Kloet Secretaris 

• Fetske Zwaga  Penningmeester 

• David Brouwer  Algemeen bestuurslid 

• -vacature-  Algemeen bestuurslid 

• -vacature-   Algemeen bestuurslid 

 

Monique Torensma is aspirant bestuurslid. Als er nog iemand interesse 

heeft om als ‘stagair’ in het bestuurswerk mee te lopen dan horen we dat 

graag! 

 

10. Vaststellen Vrijwilligers Reglement. 

Zie bijlage 6: Vrijwilligers Reglement Natuurschoon 

 

Als bestuur hadden we de behoefte om enkele uitgangspunten en 

afspraken rond het vrijwilligerswerk in onze vereniging beter vast te 

leggen. De afgelopen maanden zijn we daarom bezig geweest om voor 

onze vereniging een Vrijwilligers Reglement te maken. Het bevat kaders, 

richtlijnen en veel informatie die nodig is om het vrijwilligerswerk goed te 

kunnen doen. Na het vaststellen willen we op basis van dit reglement met 

alle vrijwilligers een Vrijwilligersovereenkomst afsluiten. 

 

11. Rondvraag. 

 

12. Sluiting. 

 

Het bestuur stelt uw aanwezigheid buitengewoon op prijs. 


