
  

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

Opgericht in 1926  

    

Uitnodiging voor:   De Algemene Ledenvergadering op zaterdag 15 april, aanvang 10.30 uur,  

zaal open 10 uur. 

 
Plaats vergadering:  het zalencentrum boven Den Haag Centraal Station. Als u aan de kant van de 
Rijnstraat de stationshal inloopt, vindt u direct na ‘de ‘OV-Services & Tickets ruimte’ aan de linkerkant 
een roltrap. Die gaat u op en dan wordt u bij de entree op de eerste etage verder verwezen.  
Vanaf 10 uur staat de koffie klaar. De vergadering begint om 10:30 en eindigt om ongeveer 12 uur. 
We nodigen u na de ALV uit voor de lunch en aansluitend een lezing. 
Aanvang vergadering in 10.30 uur  Einde vergadering ca 12.00 uur 
Lunch 12.00 – 12.45 uur   Lezing  12.45 – 13.45 uur 
 

Agenda   

1. Opening  

2. Mededelingen en vaststellen agenda 

3. Notulen ALV 23 april 2022 en 20 juni 2022 

4. Jaarverslag bestuursdeel 2022  

5. Vaststellen beleidsplan 2023 

6. Jaarverslag portefeuillehouders 2022 

7. Financieel jaarverslag 2022 + toelichting  

8. Verslag Kascommissie   

9. Decharge bestuur  

10. Aftreden bestuursleden *  

11. Benoeming voorzitter en bestuurslid *  

12. Benoeming kascommissie 

13. Benoeming continuïteitscommssie 

14. Begroting 2023 + toelichting  

15. Vaststellen contributie 2024 

16. Rondvraag  

17. Sluiting  

  

*Volgens het rooster van aftreden zijn Dick Ooms en Tim den Outer aftredend. Zij stellen zich 

herkiesbaar, Dick Ooms als voorzitter. 

 

Vanwege de lunch is aanmelden voor de ALV noodzakelijk, liefst zsm maar uiterlijk 10 april door een 

mail aan info@AVN.nl. Vermeld altijd duidelijk uw naam en (e-mail)adres en het aantal personen. 

 

Na afloop van de ALV: lezing van Harrie van der Hagen. Harrie is ecoloog bij Dunea. Onder de titel 

‘Koning Konijn’ zal Harrie ingaan op de gevolgen van de sterke afname van de konijnenpopulatie, 

stikstofdepositie en klimaatverandering voor de biodiversiteit in Meijendel. Het konijn wordt node 

gemist; is de inzet van grote grazers het antwoord? 
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