
Agenda Algemene Ledenvergadering Natuurlijk Belang 

1 februari 2019, aanvang 20.15 uur 

In de watermolen 37, Duivendrecht  

--------------------------------------------------------------------------- 

- Welkom  
 
1. Vaststellen agenda  
 
2. Décharge verlenen aan oude bestuur 
 
3. Bestuursleden voordragen en nieuwe bestuur benoemen.  
  Verkiesbaar:  Martin Scheers en Gea Klaassen 
  Niet verkiesbaar: Wilco Scholten 
  Vacatures:  penningmeester, algemeen lid (2) 
 
4. Uit de fractie: terugblik 2018 en vooruitzichten 2019 (Allan) 
 
5. Financiën en ANBI  
 
6. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement 
  - lidmaatschap  
  - vaststellen ledenbijdrage  
  - vaststellen bijdrage  
 
7. Strategisch plan 2019 – 2022 
  - Doelstelling solvabiliteit 2019 - 2022 
  - Doelstelling zichtbaarheid en werving leden / donateurs 
  - vaststellen ALV 
   
8. Communicatie 
  - oproep voor samenstelling commissie communicatie 
  - ledeninformatie (nieuwsbrief), website, nieuwe media 
  - AVG  

 
9. Rondvraag  
 
- Afsluiting en borrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Notulen: 2e Ledenvergadering Natuurlijk Belang  
vrijdag 1 februari 2019 
 
Voorzitter heet iedereen welkom en opent vergadering 
 
Ad 1. Geen toevoeging aan agenda 
 
Ad 2. Décharge aan het oude bestuur verlenen is akkoord bevonden. Het bestuur bestond uit mevr. N. 
Pieneman en de heer W. Scholtens. De heer Scholtens wordt uitvoerig bedankt voor zijn inzet en 
werkzaamheden als penningmeester. 
 
Ad 3. Nieuwe bestuur (Martin en Gea) met algemene stemmen aangenomen 
Penningmeester, beiden 
Er heeft zich verder niemand beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. 
Actie:Afspraak met ING maken voor overdracht aan nieuwe penningmeesters. Overdracht Wilco aan 
Gea en Martin  
Zakelijk rekening toevoegen Vereniging Natuurlijk Belang  
 
Ad 4. Samenwerking binnen fractie loopt goed tussen Allan en Jacques.  
Fractie is qua inhoud gegroeid.  
Raadsleden nemen NB meer serieus. Door de inzet van allen is er een brede basis van kennis. 
Achterban verdiend compliment want er is geen gekonkel en iedereen draagt steentje bij. 
Stichting Vrienden van Ouderkerk is probleem voor zittend college. Allan heeft daar berichten over 
ontvangen. Als we doorgaan op deze weg met columns schrijven etc. zijn we vernieuwend zonder dat 
men dit doorheeft.  
 
Doordat iedereen verschillend is werkt het goed. Iedereen neemt zijn talent mee. 
 
Ad 5. Uitgelegd dat doordat we een ANBI zijn men giften kan aftrekken van de belasting zonder drempel 
Dus donaties gedaan in 2018 zijn aftrekbaar. 
Fractie is financieel nu geheel zelfstandig. Want moet aan gemeente verantwoording kunnen afleggen 
hierover. 
Dit geldt ook voor de vereniging Natuurlijk Belang. Zodra bankrekening fractie bekend is wordt laatste 
bedrag overgemaakt om dat te realiseren. (MS ondertussen is de bankrekening van de fractie bekend en 
zijn de financiën officieel gescheiden van elkaar, conform de wet) 
 
Ad 6.  
Reglement is aangenomen met enkele aanpassingen. 
Het lidmaatschapsbedrag is vastgesteld op € 40,= per jaar. Afdracht Raadsleden is vastgesteld op  
€ 15,= per maand. 
Actie: Aanpassingen in Reglement verwerken (MS. gedaan) 
Actie: E-mail sturen ivm lid worden vereniging met betalingsverzoek  
Actie: Krijgen van Jacques mail met tekst voor vrijwillige storting raadsleden. 
 
 
Ad 7. Uitleg van de plannen 
Leden werven, oorlogskas voor verkiezingen opbouwen 
 
Ad 8. Commissie communicatie gaan Martin Scheers en Jacques Bos doen 

 


