
Agenda Algemene Ledenvergadering Natuurlijk Belang 

6 mei 2021, aanvang 20.00 uur 

Digitaal 

Welkom  

 

1. Opening   

 

2. Vastelling agenda 

 

3.  Mededelingen 

 

4. Verslag ALV 2019 

 

5. Verslag Bestuur 

 

6. Uit de fractie: terugblik 2020 en vooruitzicht 2021 

 

7. Financieel jaarverslag 2019 en 2020 

 

8. Strategisch plan 

 

9. Communicatie voor verkiezingen 

 

10. Rondvraag  

 

11.  Afsluiting 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorzitter heet iedereen welkom en opent vergadering 
 
Ad 1 Afscheid A. → Dank voor tomeloze inzet. Komende aanstelling P. als vervanger in de Raad 
 
Ad 2 Akkoord, geen aanvullingen agenda 
 
Ad 3  

• Bestuur stelt voor contributie hetzelfde te houden. Voorstel aangenomen in vergadering. 
Contributie blijft dus € 40,-    

• Er is nog steeds een vacature in het bestuur. 

• Leden aanbrengen is belangrijk. Vooral ook leden die wat willen doen. 
Er heeft zich onlangs via de website iemand gemeld die belangstelling heeft. Bestuur gaat een 
afspraak inplannen. 

• Anbi → gegevens aangevuld op website in overeenstemming met de eisen van de 
belastingdienst. P.S. gelden aan NB zijn aftrekbaar voor de belasting. 

 
Ad 4 Verslag ALV 2019 is akkoord bevonden in de vergadering. 
 
Ad 5   

• Website vernieuwd eind 2019/ begin 2020. Het heeft een moderner uiterlijk gekregen. 

• Brainstormsessies gehouden in 2019. 
Met de punten uit de sessies wilden we een flyer maken maar Corona zat dwars. De punten 
kunnen we nu meenemen bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. 

• Advertenties geplaatst en ingezonden stukjes geschreven voor in het lokale krantje om 
zichtbaarheid te verbeteren in onze ideeën/standpunten te delen. 

 
Ad 6 

• Coronajaar is speciaal want er wordt digitaal vergaderd (geen menselijk contact).  

• Deze coalitie geef de oppositie weinig ruimte.  

• Dat geeft ons de kans om wel te luisteren naar de inwoners. Onze inwoners zijn mondig en 
pikken het niet als er niet naar ze geluisterd wordt. 

• Uitleg over de gebeurtenissen en ons standpunt op de volgende onderwerpen. 

• Diftar/pasjessysteem 

• Centrumplan Ouderkerk 

• Bomenkap  

• Algemeen erfgoed en groen (op groen kunnen we ons meer inzetten dit jaar) 

• Eventuele scholenbouw in Bindelwijk 

• Opvullen lege plekjes (brandweergrond) 

• Oproep om stukjes/ onderwerpen aan te dragen voor het krantje 
Al met al speelt er veel in onze gemeente. 
 
Ad 7 Financiële verantwoording goedgekeurd door de vergadering 
 
Ad 8/9 16 maart 2022 zijn er gemeenteverkiezingen 

• Formeel voorstel om mee te doen aan de gemeenteverkiezingen is aangenomen. 

• Samenstellen verkiezingscommissie  

• Campagneteam  
 

Ad 10 Voorstel van A. om elk kwartaal weer met de leden in gesprek te gaan over wat er speelt wordt 
door iedereen gesteund. Actiepunt voor bestuur. 
 
Ad 11 Vergadering wordt gesloten 


