Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’sGravenhage en omstreken
Opgericht in 1926
Uitnodiging voor:
De Algemene Ledenvergadering op zaterdag 11 april 2015
Plaats vergadering:

Grote zaal in de Bergkerk
Daal en Bergselaan 50
2565 AE Den Haag
gratis parkeerterrein aanwezig
met openbaar vervoer bereikbaar met buslijn 24

Zaal open:
Aanvang vergadering:
Einde vergadering:
Lunch:
Interactieve brainstorm
Evaluatie Groenbeleidsplan

10.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
12.00 – 12.30 uur
12.30 – 13.30 uur
13.30 – 14.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige ALV
4. Jaarverslag 2014
5. Financieel jaarverslag 2014 + toelichting
6. Verslag Kascommissie
7. Decharge bestuur
8. Benoeming bestuursleden *
9. Herbenoeming kascommissie (André Smit en Coen Koning stellen zich herkiesbaar)
10. Begroting 2015 + toelichting
11. AVN Beleid en Actieplan en plannen bestuur 2015
12. Rondvraag
13. Sluiting
*De volgende bestuursleden zijn in 2015 aftredend:
Tim de Frel, lid (herkiesbaar)
Frits van den Boogaard, penningmeester (herkiesbaar)
Het bestuur draagt Joske Wardenaar voor als nieuw lid van het bestuur (z.o.z.)

Conform de statuten kunnen eventuele tegenkandidaten voor de herbenoembare leden van het bestuur en/of
de kascommissie worden voorgedragen door tenminste tien leden.

Even voorstellen…
Mijn naam is Joske Wardenaar en ik ben
geboren in 1980. Ik heb altijd interesse in
de natuur gehad. Als twaalfjarige werd ik
lid van de Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie. Hier heb ik op regionaal
niveau bestuurservaring opgedaan.
Ik heb diermanagement gestudeerd in
Leeuwarden bij het Van Hall instituut.
Uiteindelijk ben ik ecoloog geworden, nu
al een aantal jaren met eigen bedrijfje. Ik
heb mij vooral gespecialiseerd in vleermuizen.
Groenbeleid heeft mij altijd geïnteresseerd maar niet als baan omdat ik geen
zitvlees heb om de hele dag achter een bureau te zitten. Het lijkt mij erg leuk om bij
de AVN als bestuurslid aan te treden, dan kan ik toch nog enigszins meewerken met
beleidsvorming/sturing. Ik heb er zin in!

