Aan alle leden van het
Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe

Nijkerk, 13 mei 2019

Betreft: Algemene ledenvergadering

Geachte heer/mevrouw,
Op maandag 27 mei a.s. houdt Collectief Veluwe haar jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Als lid en deelnemer aan het agrarische natuur- en landschapsbeheer,
bent u van harte uitgenodigd voor deze vergadering, die zal plaats vinden op:
Maandag 27 mei 2019 om 20:00 uur
Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2, 3831 SE Leusden
Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar en bent u welkom. Om 20:00 uur wordt de vergadering
gestart volgens de agenda die op de volgende pagina is weergegeven. Na afloop van de
vergadering is er vanaf ongeveer 21:00 uur een rondleiding over landgoed De Boom onder
leiding van beheerder Remco Jousma. Remco zal ons vertellen over agrarisch en particulier
natuurbeheer op het landgoed waarbij wordt samengewerkt met de agrarische pachters.
Graag tot ziens op 27 mei!
Met vriendelijke groeten,
Collectief Veluwe

Jan Willem Lagerweij
Voorzitter

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Coöperatief Agrarisch Natuurcollectief Veluwe U.A.
Maandag 27 mei 2019 om 20:00 uur
Hoeve Groot Zandbrink
Postweg 2, 3831 SE Leusden

PROGRAMMA
19:30 uur

Inloop met koffie/thee

20:00 uur

Aanvang ledenvergadering

AGENDA
1. Opening door de voorzitter Jan Willem Lagerweij
2. Vaststellen van het concept verslag van de ALV d.d. 28 mei 2018 *
3. Jaarverslag 2018 *
a. Toelichting door regio coördinator Hans Veurink
b. Vaststelling van het verslag
4. Jaarrekening 2018 *
a. Toelichting door de penningmeester Flip Nijhoff
b. Vaststelling van de jaarrekening
c. Decharge verlening aan het bestuur over het in 2018 gevoerde beleid
5. Strategische visie *
6. Bestuursverkiezing (zie volgende pagina)
7. Nieuwe projecten en activiteiten in 2019
8. Rondvraag
9. Sluiting
21:00 uur

Rondwandeling over landgoed De Boom onder leiding van
beheerder Remco Jousma

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog
even na te praten.

* Leden van collectief Veluwe kunnen deze stukken indien gewenst vooraf opvragen via
een email naar info@collectiefveluwe.nl. Ter vergadering wordt een toelichting gegeven.

BESTUURSVERKIEZING
Het bestuur van Collectief Veluwe is bij de oprichting van de coöperatie in 2015 benoemd
voor een periode van 4 jaar. Dat betekent dat alle bestuursleden in 2019 aftredend zijn.
De 9 bestuursleden worden volgens de statuten voorgedragen door de vertegenwoordigende
organisaties:
 ANV Veluwe IJsselzoom (2 bestuursleden)
 ANV Randmeerkust (2 bestuursleden)
 ANV BAO (2 bestuursleden)
 ANV Vallei Horstee (1 bestuurslid)
 ANV Binnenveld (1 bestuurslid)
 LTO Noord (1 bestuurslid)
Vanuit ANV Binnenveld wordt als nieuw bestuurslid voorgedragen Lodewijk Pool, als
vervanger van Jan Bouhuis.
Alle andere bestuursleden zijn herkiesbaar en worden door hun organisatie voorgedragen
voor een nieuwe periode.
Het bestuur stelt voor om met het oog op een mogelijke statenwijziging, drie bestuurleden te
benoemen voor een periode van één jaar i.p.v. de gebruikelijke 4 jaar . Aan de leden wordt
voorgesteld de volgende bestuursleden te (her)benoemen:
Vertegenwoordigende organisatie
ANV Veluwe IJsselzoom
ANV Randmeerkust
ANV BAO
ANV BAO
ANV Veluwe IJsselzoom
ANV Randmeerkust
ANV Binnnenveld
ANV Vallei Horstee
LTO Noord

Naam
J.W. Lagerweij
F. Nijhoff
G. Aalten
S. Gerssen
E.J. Wijers
W. van Zeeburg
L. Pool
H. Davelaar
Vacature (voordracht volgt nog)

Aftredend in
2023
2020
2023
2020
2020
2023
2023
2023
2023

