
  

  Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage e.o  

Opgericht in 1926  

    

Uitnodiging voor:   De Algemene Ledenvergadering op zaterdag 23 april 2022, aanvang 10.30 uur. 

 
Plaats vergadering:  Theaterzaal Villa Ockenburgh, Monsterseweg 4, Den Haag  
Bereikbaarheid:  
fiets, fietsenstalling bij Villa Ockenburgh;  
openbaar vervoer, vanaf Den Haag Centraal twee mogelijkheden: 
• Tram 3 richting Loosduinen (halte Pisuissestraat), tien minuten naar de ingang van het landgoed 
• Bus 31 richting Loosduinen (halte Ockenburgh), twee minuten naar de ingang van het landgoed; 
Auto: gratis parkeerterrein aanwezig aan begin oprijlaan Ockenburgh (aan je linkerhand).  

Aan het einde van de oprijlaan, achter Villa Ockenburgh is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor 

mensen met een beperking. 

Zaal open om 10.00 uur, koffie of thee ophalen om mee naar boven te nemen 

Aanvang vergadering in de theaterzaal 10.30 uur  Einde vergadering ca 12.00 uur 

Lunch 12.00 – 12.45 uur    Lezing ‘Behoud de duinen’ 12.45 – 13.45 uur 

 

Agenda   

1. Opening  

2. Mededelingen en vaststellen agenda 

3. Notulen ALV 17 april 2021  

4. Jaarverslag bestuursdeel 2021  

5. Jaarverslag portefeuillehouders 2021 

6. Financieel jaarverslag 2021 + toelichting  

7. Verslag Kascommissie   

8. Decharge bestuur  

9. Aftreden bestuurslid *  

10. Benoeming bestuurslid *  

11. Benoeming kascommissie 

12. Begroting 2022 + toelichting  

13. Vaststellen contributie 2023 

14. Wijziging Statuten** 

15. Rondvraag  

16. Sluiting  

  

*Volgens het rooster van aftreden is Caroline Boonstra aftredend. Zij stelt zich herkiesbaar 

Conform de statuten kunnen eventuele tegenkandidaten voor de (her)verkiesbare leden van het bestuur en/of 

de kascommissie worden voorgedragen door tenminste tien leden.  

** De concept statuten zijn vanaf 2 april 2022 in te zien. Neem via de AVN contact op voor een afspraak . 

Het wijzigingsbesluit kan slechts worden genomen in deze Algemene Ledenvergadering, wanneer 2/3 van de leden 

aanwezig is en met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Is het vereiste 

aantal leden in deze vergadering niet aanwezig, dan dient er binnen 3 maanden een tweede vergadering uitgeschreven te 

worden. In de tweede vergadering is een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen voldoende om de 

het wijzigingsbesluit door te voeren. 

Deze tweede vergadering zal digitaal worden gehouden op maandag 20 juni om 20.00 uur. 

Na afloop van de ALV: lezing Piet Jonker, voorzitter van de Stichting Duinbehoud, met als titel ”Behoud de 

duinen”. Welke bedreigingen zien we op de duinen afkomen, zoals zeespiegelstijging, stikstofemissie, 

toenemende recreatiedruk, welke kansen/mogelijkheden zijn er die dreigingen te pareren.   


