
Vereniging Noorden Duurzaam 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 1 juli 2020 (videovergadering via Zoom) 

 

Aanwezig: Jan de Boer (later, RvT), Engbert Breuker (RvT), Han-Paul van Westing (RvT), Peter 

Bootsma (voorzitter bestuur), Frits Roelfsema (penningmeester bestuur), Mirjam Gietema 

(bestuurslid), Arjen van Leeuwen (bestuurslid), Henk de Vries (lid), Jack van der Palen (lid), Ko 

Henneman (lid) en Gerard Agterkamp (lid). 

1. De vergadering wordt geopend door de voorzitter en de agenda wordt vastgesteld. 

2. Er is een bericht van verhindering ontvangen van Niels Faber (secretaris bestuur), Arjen van 

Leeuwen (bestuurslid) en Rob Schuil (lid). 

3. Het verslag van de ALV van 27-11-2019 wordt vastgesteld.  

4. Het Bestuursjaarverslag 2019 wordt besproken. Met betrekking tot punt 3 

(Verenigingsprojecten), onderdeel Taakvakkenmodel, merkt Henk de Vries op dat bij de 

waterschappen juist gepleit wordt voor minder macht bij de geleding van de boeren. Han-

Paul ziet hier graag ook aandacht voor het project Toukomst van het Nationaal Programma 

Groningen, omdat ook dit van belang is voor het Netwerk van Noorden Duurzaam. Engbert is 

lid van het Break Out Team en vindt dat hier ook aandacht aan moet worden gegeven. De 

voorzitter zal e.e.a. meenemen bij de redactie van het essay dat over dit model in de maak is. 

Mbt punt 5 (Ledenbestand) wordt gevraagd wat het bestuur gaat doen aan de daling van het 

aantal leden van de vereniging. De voorzitter geeft aan dat dit punt binnenkort in het 

bestuur zal worden besproken en in de volgende ALV terugkomt. Hierbij zal ook worden 

nagedacht over de vraag wie de potentiële leden van de vereniging zijn.  

5. Financiën; a) Na een toelichting door de penningmeester wordt de Jaarrekening 2019 

goedgekeurd. b) Namens de Kascommissie wordt een toelichting op het verslag gegeven 

door Henk de Vries. Helaas zijn de overige leden per ongeluk niet uitgenodigd voor deelname 

aan het overleg. Na de bespreking wordt aan de penningmeester decharge verleend. Er zal 

worden gewerkt aan de samenstelling van een nieuwe kascommissie. c) Contributievoorstel 

2020. De leden van de vereniging zijn in meerderheid van mening dat de  contributiefacturen 

in november kunnen worden verstuurd. Het bestuur kom hierover met een voorstel in de 

najaars ALV. d) Het beloningsvoorstel krijgt instemming van alle aanwezigen. Het voorstel 

was al door het bestuur vastgesteld en door de RvT goedgekeurd. 

6. Het bestuur komt met een datumvoorstel voor de najaarsvergadering. 

7. Rondvraag: Er wordt gevraagd naar de stand van zaken mbt de Gebiedstafel Haren. De 

voorzitter geeft aan dat met de heer M. Verbeek is gesproken over een vervolg hierop, maar 

dat is nog niet concreet geworden. Hij zal contact met hem opnemen.  

8. De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur, zodat de Webinar op tijd kan starten.  

 

De webinar is terug te zien op https://www.noordenduurzaam.nl/files/200701-nd-webinar-

mobiliteitsprojecten-zoom-recording.mp4 


