Beknopt verslag (concept) van de Algemene Leden Vergadering van het
Collectief Veluwe, gehouden op 30 mei 2016 in “ De Aker “, Fontanusplein 2,
3881 BZ Putten.
Aanwezig: circa 45 personen (presentielijst ligt ter inzage bij bestuurssecretaris).
Agenda:
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2. Vaststelling agenda.
Met de agenda wordt ingestemd.

3. Voorstel rondje leden Algemeen Bestuur.
De aanwezige bestuursleden stellen zich voor.

4. Mededelingen.
De voorzitter schetst in het kort de taken van het Collectief, wat het Collectief in 2016 nog
gaat oppakken en wat de stand van zaken is van de voorintekening 2017.

5. Vaststelling jaarverslag 2015.
Het jaarverslag wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

6. Vaststelling huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming
vastgesteld.

7. Financiën.
Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met :
- de vergoeding bestuursleden ( vacatiegelden bestuursvergaderingen € 140,-- per
vergadering; specifieke werkzaamheden € 40,-- per uur, exclusief btw; reiskosten: helft
van de reistijd conform eerdergenoemd uurtarief;
- de opstelling van een samenstellingsverklaring voor de jaarrekeningen door de
accountant i.p.v. een accountantsverklaring;
- de jaarrekening, waarbij decharge aan het bestuur wordt verleend over het in 2015
gevoerde financiële beleid.

8. Rondvraag.
Tijdens de rondvraag worden enkele technische vragen beantwoord.

9. Pauze.
10.Spreker: Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland met onder andere
de portefeuille vitaal platteland. De heer van Dijk wisselt met de aanwezigen van gedachten
over het gevoerde en te voeren beleid op het terrein van het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer, waarna een geanimeerde discussie ontstaat.

11.Sluiting.
Rond 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt hij iedereen uit om onder het
genot van een drankje nog even na te praten.

Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van het Collectief Veluwe
dd………………………………….2017.
De voorzitter,
De secretaris,

J.W. Lagerweij.

G.Aalten.

