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ALGEMENE LEDENVERGADERING - 24 februari 2023 
(aanwezig 26 leden, 5 afmeldingen) 

 
 

AGENDA  

 
1. Opening en mededelingen door voorzitter Jan Hermans. 

Jan Hermans opent de jaarvergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 

 

 

2. Jaarverslag over 2022 door secretaris Marij Vossen. 

Het jaarverslag over 2022 wordt door de secretaris voorgelezen en na goedkeuring van de 

leden op de algemene ledenvergadering door voorzitter en secretaris ondertekend. 

 

 

3. Financieel verslag 2022 door penningmeester Rob van Eendenburg. 

De penningmeester heeft het financieel verslag over 2022 aan de leden voorgelegd. De 

penningmeester vraagt de leden om de contributie tijdiger te betalen en omdat de 

acceptgirokaart per 1 juni 2023 gaat verdwijnen of de leden hun emailadres door willen 

geven voor correspondentie met betrekking tot de contributie en eventuele herinneringen. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarna het financiële verslag van 2022 door de 

algemene ledenvergadering geaccordeerd wordt. 

 

 

4. Verslag kascontrolecommissie van Marianne Op de Kamp-Hamers en Davy Deteren. 

De kascontrolecommissie doet verslag en heeft bij haar controle op 4 februari 2023 geen 

onrechtmatigheden aangetroffen en verleent decharge aan het bestuur. 

 

 

5. Verkiezing nieuw lid voor de kascontrolecommissie. 

De voorzitter bedankt mevrouw Op de Kamp-Hamers voor haar tweejaarlijkse termijn als 

kascontrolecommissielid, waarna zij aftreedt. De heer Davy Deteren is nog een jaar 

kascontrolecommissielid en de voorzitter vraagt de aanwezige leden of iemand zich 

beschikbaar wilt stellen als 2e kascontrolecommissielid. Mevrouw Marieke van Herten wil 

de tweejaarlijkse termijn als kascontrolecommissielid op zich te nemen, waarvoor dank! 

 

 

6. Herverkiezing bestuur.  

In het jaar 2023 zijn Jan Hermans en Lei Hulsbosch als bestuurslid statutair aftredend. Zij 

stellen zich weer beschikbaar voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar. Die nieuwe 

driejaarlijkse bestuursperiode wordt door de algemene ledenvergadering geaccordeerd. 
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7. Goedkeuring van de ontwerp akte statuten wijziging 2022 van notaris Roerdalen. 

Aanpassing van de oude statuten uit 2010 werd noodzakelijk in verband met de Wet 

Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die op 1 juli 2021 was ingegaan in verband met 

de strengere persoonlijk verplichtende aansprakelijkheid van bestuurders. Mevrouw Smeets 

van notariskantoor Roerdalen heeft ontwerpstatuten opgesteld, die vanaf december 2022 

ter inzage op de website hebben gestaan. De ontwerpstatuten zijn zonder vragen of 

opmerkingen op deze algemene ledenvergadering door de leden goedgekeurd, waarna de 

statuten door de notaris officieel vastgelegd kunnen worden.  

 

 

8. Jaarprogramma en cursusaanbod 2023. 

De voorzitter bespreekt het geplande jaarprogramma 2023. Dit jaar wordt de vogelcursus 

voor de 30e keer gehouden en als een bijzondere cursus aanbevolen door de voorzitter. 

Onze vereniging heeft wat dat betreft een unicum omdat er 30 jaar lang al, zonder 

onderbreking, een vogelcursus is gehouden. Er is een nieuwe cursus ‘biodiversiteit’ opgezet 

in samenwerking met de gemeente Maasgouw.  In vier diverse gebieden binnen de 

gemeente zal er in de buitenlessen naar kenmerkende planten en insecten gekeken worden. 

Er kunnen 50 personen aan deelnemen, waarvan 25 Kringloop-leden en 25 personen uit de 

gemeente zelf. Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst en van beide zijden is 

aanvulling tot het maximum mogelijk. De voorzitter vermeldt bovendien dat de gemeente 

Maasgouw een van de genomineerden is voor de titel ‘bijen vriendelijkste gemeente’ 2022.  

In het najaar is er weer een paddenstoelencursus ingepland. 

 

 

9. Rondvraag en sluiting jaarvergadering door de voorzitter. 

Er werd opgemerkt dat het onvoldoende duidelijk was of de begroting aan de algemene 

ledenvergadering was voorgelegd. De voorzitter geeft aan hier volgend jaar beter 

opmerkzaam op te zijn en sluit daarna de algemene ledenvergadering van 24 februari 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secretaris, Marij Vossen 


