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Beste leden. 
 
De Algemene Ledenvergadering in maart 2022 mocht niet plaatsvinden vanwege de Covid19 
(Corona) lock-down. In de hoop dat het in het najaar van 2022 wel weer kan is de vergadering 
uitgesteld. 
 

U wordt nu uitgenodigd voor de jaarvergadering op vrijdag 25 november 2022, 
aanvang 20:00 uur.  
De vergadering wordt gehouden in het zaaltje van het Natuurmuseum, 
Thijssestraat 1 Zaandam. 
 
Mocht het weer onmogelijk worden om een fysieke vergadering te houden, moeten we, om toch 
zoveel mogelijk aan de statutaire verplichtingen te voldoen, de ledenvergadering via de internet app 
ZOOM houden. In dat geval ontvangt u de gegevens hiervoor per e-mail. 
 
Voorafgaand aan de huidige jaarvergadering vragen we u om alvast schriftelijk of via de mail te 
reageren op - of vragen te stellen over - de jaarstukken. Voor de adressen: zie onderaan deze brief. 
 
U kunt alle stukken ook via de website inzien.  
 
Oproep: Voor de KASCONTROLE COMMISSIE en de versterking van het BESTUUR zijn mensen nodig. 
Overweeg eens om u hier voor op te geven! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Cor Wouda 
Secretaris KNNV afd. Zaanstreek-Waterland. 
Mail: secretaris@zaanstreek.knnv.nl 
Postadres : Stuiverakker 12  1541 VS Koog aan de Zaan. 
 
-Agenda op de volgende pagina- 
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Agenda jaarvergadering 25 nov 2022. Over de jaarverslagen van 2021. 
Dit is de uitgestelde jaarvergadering van maart 2022. 
  

1. Opening en welkom 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen ledenvergaderingen via ZOOM op 10 december 2021 (Zie ook website) 

4. Jaarverslagen –zijn ook in te zien op de website. Op verzoek kunnen ze worden toegezonden. 

a. Bestuursverslag over 2021 

b. Werkgroepsverslagen 2021 Kooiakkers, Vlinderwerkgroep en Plantenwerkgroep 

c. Financieel verslag over 2021 

d. Verslag kascontrolecommissie over 2021 

e. Vaststellen begroting 2022  

5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

a. Er zijn nog geen kandidaten; wie stelt zich beschikbaar? 

6. (Her)benoeming werkgroepscoördinatoren  

a. Kooiakkers: coördinator is  . 

b. Vlinderwerkgroep: coördinator Nico Dekker. 

c. Plantenwerkgroep: coördinator Cor Wouda 

7. Afdelingsvertegenwoordiging op landelijke vergaderingen. 

 Voorstel: Net als in voorgaande jaren binnen het bestuur onderling verdelen. 

8. Beleidsvoornemens 2022, en wat is in 2023 mogelijk? Suggesties zijn welkom! 

N.B. Dit is eigenlijk een deels achterhaald punt. Er is geen nieuw beleid opgesteld en 

uitgevoerd. Zie ook hierna de opmerkingen bij de beleidsvoornemens uit 2020 voor 2021. 

9. Rondvraag 

10. Sluiting  
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Beleidsvoornemens van het bestuur in 2020 -doorgezet naar 2021 

Installeren van een commissie voor de organisatie van de viering van het 100-jarig bestaan. 
Dit is gedaan in 2021. Viering was in 2022 met het uitstapje naar de Markerwadden. 
 
Naast  het kwartaalbericht twee maal per jaar een Inktzwam op papier uit te geven. 
Het kwartaalbericht voortaan ook Inktzwammetje noemen. 
Het is nog te duur om te doen, de contributie zou met minstens 10 euro omhoog moeten. 
 
Minstens één cursus te organiseren. Dit is in 2021 niet uitgevoerd. 
 
Leden activeren om mee te doen met afdelingsactiviteiten en individueel met het 
biodiversiteitsonderzoek van Zaanstad. Voor dit laatste hebben zich maar enkele leden 
aangemeld, dat kon in 2022. 
 
Nog minstens één lezing te organiseren in het najaar. Dit is niet uitgevoerd vanwege de 
Corona maatregelen. 
 
Op de hoogte te zijn van ideeën  en maatregelen van de politiek en de overheid die van 
invloed zijn op de natuur in onze omgeving. Hiervoor zal hulp nodig zijn van afdelingsleden. 
Toelichting: Contacten onderhouden met personen en instellingen die zich hier al mee bezig 
houden is nodig en kost tijd. We denken aan de Facebookpagina GROENzaans - houd en 
maak zaanstad groen, de Stichting Hart voor Twiske, Vogelwacht, Vereniging tot behoud van 
het Westzijderveld, IVN, KMZ en dergelijke. Dit is gedaan met name in het ZNMO overleg. 
 
-Opmerking: aangezien het verenigingsjaar onder normale omstandigheden loopt van maart 
t/m maart, worden beleidsvoornemens voor het lopende jaar dus pas in maart van het jaar 
besproken in de vergadering. De bovenstaande beleidsvoornemens zijn deels doorgeschoven 
naar 2022. 


