Zeeuwse Eilanden
Ledenvergadering Velt afdeling Zeeuwse Eilanden:
26 maart 2018 van 19.30 tot 22.00 uur te Wihelminadorp.

Scherpenisse, 19 maart 2018

Aan de leden van Velt afdeling Zeeuwse Eilanden
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 5e ledenvergadering van onze afdeling.
Deze wordt gehouden op 26 maart a.s. van 19.30 tot 22.00 uur in het kantoor van Stichting
het Zeeuwse Landschap, Brugstraat 51 te Wilhelminadorp. Wij hebben de volgende
concept-agenda opgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Welkom door Chris Vreugdenhil van Stichting het Zeeuwse Landschap.
Opening door Gerrit Prins.
Vaststelling van de agenda.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Verslag van de ledenvergadering van 23 maart 2017 (bijlage 1, wordt nagezonden).
Jaarverslag over 2017 (bijlage 2, wordt nagezonden).
Financieel jaarverslag over 2017 (wordt uitgereikt) en verslag van de kascommissie.
Activiteitenplan 2018 (bijlage 3, wordt nagezonden).
Bestuurlijke aangelegenheden.
Bestuursverkiezingen: Volgens het rooster van aftreden is aftredend Margreet
Willemsen-Klok (penningmeester). Margreet stelt zich niet meer herkiesbaar. Op
de vergadering moet dus worden voorzien in een nieuw bestuurslid. Verder neemt
als gevolg van de ontwikkeling van de afdeling het werk toe. Uitbreiding van het
bestuur is gewenst. Kandidaten kunnen zich schriftelijk/per email melden bij de
secretaris vóór 24 maart 2018 (VeltZE@MJKlippel.nl).
10. Stand van zaken regionale groepen.
11. Facebookgroep Velt afdeling Zeeuwse Eilanden.
12. Afvaardiging naar Algemene Ledenvergadering van Velt vzw.
13. Pauze.
14. Presentatie door ons lid Chris Vreugdenhil. Chris is coördinator innovatieve projecten
bij Het Zeeuwse Landschap. Zijn presentatie bestaat uit twee onderdelen: 1:
Grootschalig boeren in een kleinschalig landschap (Op zoek naar vormen van
natuurinclusieve landbouw) en 2: Nuttige vogels in de tuin
15. Rondvraag.
16. Sluiting door Gerrit Prins.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten. Als u geen eigen vervoer hebt of als u wilt
carpoolen, neem dan contact op met de secretaris: tel. 06 53734538. In verband met de
catering verzoeken wij u zich vóór 24 maart aan te melden bij de secretaris:
VeltZE@MJKlippel.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur: Gerrit Prins, voorzitter
Rien Klippel, secretaris
Deze avond worden ook de Velt-boeken te koop aangeboden.

