Verslag Algemene Leden Vergadering 2019 van ANV Hooltwark
Verslag algemene ledenvergadering op 19 juni 2019 bij “Theeschenkerij de Schutte” in Markelo.
Aanwezig:

J. Neihof, W. Reimink, G. Mooij, L. Pierik, F. de Witte, J. West, G.Boswinkel,
H.Boswinkel, J. Brinkers, A. Heilersig, J. Vehof, J. Asbreuk, J. Vossebeld, H. Grimberg
(HG), H. Kraak

Afgemeld:

J. Dubbeldam, F. Kessels, H. Meutstege, F. de Jong, A. Mulder, J. ten Tije, J. Vermeer,
H. Mannes, M. en P. Oude Luttikhuis,

1) Opening:
Voorzitter HG opent de vergadering met een welkom aan de leden
2) Verslag ALV-vergadering van 24 april 2018:
Het verslag wordt waar nodig puntsgewijs besproken:
- Punt 5: Uitzondering status leden weidevogelgroep:
. In vergadering weidevogelgroep nog de nodige discussie geweest hierover
. Hooltwark sponsort de weidevogelgroep in activiteiten
. Geen ‘aangewezen gebieden’ in ons gebied, Hooltwark promoot dit wel
. Evt. financiën Hooltwark daarvoor inzetten
- Punt 6: Jaarrekening
. Inzet financiën niet gewijzigd, ook niet in RABO-certificaten
. Kantoor Almelosestraat: huur opgezegd en ontmanteld om te besparen op kosten
. Oninbare rekening € 6.000,-: gebleken is dat betreffende bedrag onmogelijk te innen is
. Contracten niet sluitend, contracten opnieuw bekijken om ze dicht te timmeren
- Punt 10: Aanpassen statuten i.v.m. aanpassen werkgebied en bestuur
. Notaris heeft geadviseerd dit niet te doen, is niet nodig
. Wel moet de registratie bij de KvK worden aangepast
Verslag wordt door de vergadering akkoord bevonden.
3) Ingekomen stukken: Afmeldingen voor deze ALV binnengekomen, zie bovenaan onder kop
‘Afgemeld’.
4) Mededelingen:
In uitnodigingsbrief was ook de vraag opgenomen om een evt. gewijzigd emailadres door te
geven. Achtergrond is om vanuit het bestuur via deze weg meer info te verstrekken
betreffende activiteiten van Hooltwark en andere organisaties waar we mee samenwerken.
Gevraagd naar hoe men daar naar kijkt, wordt dit wel als praktisch gezien.
5) Jaarrekening 2019:
Door omstandigheden is de penningmeester niet aanwezig en heeft ook geen jaarrekening
kunnen opstellen. Derhalve is de kascommissie ook niet actief geweest.
Afgesproken wordt dat de jaarrekening + verantwoording zo mogelijk op de website zullen
worden gepubliceerd. Dit zal gecommuniceerd worden en daar kan op gereageerd worden.
Indien nodig kan een extra algemene ledenvergadering bij elkaar worden geroepen.
6) Bevindingen kascommissie:
Bij ontbreken jaarrekening 2018 heeft de kascommissie geen jaarrekening gecontroleerd.

7) Benoeming nieuw lid kascommissie:
Kascommissie bestaat nu uit Alphons Mulder en Johan Vermeer.
Gert Mooij stelt zich beschikbaar als nieuw lid voor de kascommissie.
Er wordt gediscussieerd over het rouleren v.w.b. aftreden van leden kascommissie.
Er zal door het bestuur nader overleg gevoerd worden over een roulatieschema.
8) Bestuurszaken:
Jan Vossebeld heeft aangegeven af te willen treden als bestuurslid na inzet van 9 jaar.
HG prijst zijn inzet met name v.w.b. het bijscholen van mensen. Er wordt op gepaste wijze
afscheid genomen met cadeau en bloemen.
Voor de functie van secretaris heeft zich de heer Herman Kraak gemeld. Daar er geen
tegenkandidaten waren voor deze functie stelt het bestuur voor de heer Kraak te benoemen.
Herman Kraak gaat ook de website bijhouden.
9) Rondvraag:
Vraag: Je hoort weinig van Hooltwark?
- Reactie HG: in oude situatie stelde de gemeente geld beschikbaar voor Groen Blauwe
diensten, daardoor nodige werkzaamheden. Provincie en gemeente zijn nu minder
geneigd om te financieren. Afgelopen periode toch nog weer potje gevonden, daardoor
kunnen nog 6-7 projecten worden uitgevoerd. Wordt over gesproken.
Vraag: Als er kieviten op mijn land broeden, hoe kan ik de weidevogelbeschermers inzetten?
-

Reactie HG / HK: Na uitwisseling gegevens zal z.s.m. contact worden gelegd

Vraag: Hoe zit het met het werk van Hooltwark?
-

Reactie: Afgelopen jaar zijn enkele klussen geweest v.w.b. paden in de omgeving van
Markelo. Kaj ten Barge heeft als opvolger van Gertie Hissink recent een begroting
uitgebracht voor klussen in Markelo

Vraag: Kan ik bij de ANV Hooltwark een overeenkomst voor kruidenrijk grasland afsluiten?
-

Reactie: Overeenkomst afsluiten kan niet bij Hooltwark, wel bij Collectief Midden
Overijssel (Hooltwark is daar deelnemer in).
Hiervoor gelden 2 eisen: Gebied moet binnen begrenzing vallen en moet binnen pakket
passen. Na aanmelding komt er een veldwerker langs en deze kan evt. vergoeding
beoordelen, intekenen kan op de site van Collectief Midden Overijssel.

Vraag: Waarom worden bereklauw en Japanse duizendknoop zo bestreden?
-

Reactie: Dit zijn invasieve exoten en die moeten bestreden worden

Vraag: Vogelkers overwoekert veel, waarom wordt daar niets aan gedaan?
-

Reactie: volgens Jan Vehof is bestrijden praktisch onmogelijk

10) Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering.
Voor gezien secretaris:

Voor gezien voorzitter:

