
 
 
Agenda  ALV op 24 februari 2022 om 20.00u. Plaats: De Zuidwester, Gasthuislaan 84 te Steenwijk 

 
N.B. Afhankelijk van de regelgeving van het moment kan de toegang alleen worden verleend na het tonen van een 
geldige corona toegangspas. Vergeet niet om uw bewijs (QR code) mee te nemen. 
 
 

1. Opening. 

 

2. Verslag Algemene ledenvergadering (ALV) van 17 februari 2020. 

 

3. Jaarverslag 2020 en 2021 van de Vereniging. 

 

4. Verslagen van de werkgroepen (zie de website van de afdeling). 

 

5. Financieel verslag van de penningmeester. 

- rekening en verantwoording over het jaar 2020 en 2021 

- verslag kascommissie over het jaar 2020 en 2021 

- begroting 2022 

- vaststellen contributie 2023: Het bestuur stelt voor de contributie voor 2023 niet te verhogen. Het ziet er naar 

uit dat in verband met de inflatie en de stijgende kosten voor onder andere het drukken en verzenden van 

Koppel een voorstel voor contributieverhoging in 2024 zal worden gedaan. 

- benoeming kascommissie 2022 

 

6. Bestuursverkiezing. 

Er zijn geen bestuursleden aftredend, maar er worden wel nieuwe bestuursleden gezocht 

 

Er zijn nog twee vacatures in het bestuur waarvoor kandidaten zich kunnen aanmelden. Er wordt met name 

(dringend) nog gezocht naar een lid dat, in samenspraak met de excursieregelaar van de IVN afdeling, 

viermaal per jaar de excursies wil organiseren. 

 

7. Verslag (impressie) van de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV in 2021 

* afvaardiging naar de VV 2022 (afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde) 

* benoeming vertegenwoordiger van onze vereniging voor de beleidsraad van de KNNV. 

 

8. Rondvraag. 

             Sluiting van het vergadergedeelte. 

 
      PAUZE. 
 

Lezing door Jaap Veneboer 
 
Natuur in de stad 
In wijk de Oostwijken in Steenwijk ligt, ingeklemd tussen de woonwijk en zwembad De Waterwijck een klein park, het 
Slingerbos. In dit parkje is een waterpartij aanwezig en aangrenzend ligt de begraafplaats aan de Meppelerweg. Jaap 
Venboer, die deze lezing verzorgt, woont in de Oostwijken en is regelmatig met zijn fotoapparatuur te vinden in en in de 
omgeving van het Slingerbos. Veel van zijn waarnemingen heeft hij vastgelegd, niet alleen vogels, maar ook zoogdieren, 
insecten en een keur aan paddenstoelen. Op deze avond laat hij ons zien hoe rijk aan soorten het Slingerbos is. 
Duidelijk wordt dat 'natuur' niet alleen in nationale parken te vinden is, maar dat ook de stadse natuur op onze aandacht 
kan rekenen. 
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