IJsselmeervereniging

Kort verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING zaterdag 30 MAART 2019 13.00 UUR
Afsluitdijk Wadden Center, Kornwerderzand
Aanwezig 25 leden, waaronder het complete bestuur en de sprekers Lotte Hoek en Ed
Rentenaar
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om ca. 13.05, heet iedereen welkom, in het bijzonder
Lotte Hoek, die haar onderzoek zal presenteren.
Eerst ledenvergadering en daarna twee presentatie als eerste Ed Rentenaar over de
Kustvisie Lelystad. De tweede spreker is helaas verhinderd. Frans de Nooij zal aan de
hand van de verhinderde sprekers presentatie een en ander toelichten over de
energietransitie en het IJsselmeergebied.

2.

Mededelingen
Een aantal leden heeft zich afgemeld.

3.

Verslag van de ALV van 24 maart 2018
Met de correctie van de spelling van de naam van Nico Papinea Salm wordt het verslag
verder ongewijzigd vastgesteld

4.

De toekomst van de IJsselmeervereniging
De voorzitter leidt dit agendapunt in. In hoeverre is de IJV nog nodig? Waar zijn we meer of
minder succesvol in? Het bestuur stelt voor om de komende vijf jaar in ieder geval de
vereniging voort te zette..
Met waardering voor de heldere en nuchtere analyse worden vanuit de leden verschillende
opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan.
Communicatie blijft een belangrijke pijler, dus geld bijven gebruiken voor communicatie
(sociale media, website). Nieuwsbrief meer bij watersportverenigingen leggen en proberen
artikelen door te laten publiceren. Staan op de Hiswa in Lelystad?
Ledenwerving levert in relatie tot de energie die er in moet worden gestopt weinig op.
Opdrachten neerleggen bij universiteiten. Strategisch kijken naar samenwerking. IS het wel
goed om van twee naar één IJsselmeerberichten per jaar te gaan?
Regionale opzet vereniging (zie jaren tachtig). Kijk ook naar omgevingsvisies gemeenten
en provincies.
Zorg wordt uitgesproken over de voortgaande inpoldering van het Markermeer (Marker
Wadden).
Het bestuur zegt toe om de gemaakte opmerkingen bij de verdere activiteiten te betrekken.

5.

Nationaal Park IJsselmeergebied
Lotte Hoek presenteert de hoofdlijnen van haar onderzoek naar een Nationaal Park
IJsselmeer. Haar adviezen om niet in één keer te streven naar een Nationaal Park voor het
hele IJsselmeer maar actief te blijven binnen de Agenda 2050 en te kijken naar geleidelijke
uitbreiding van het Nationaal Park Nieuwland en daarbinnen ook een rol te gaan spelen
worden gedeeld.
De voorzitter bedankt Lotte voor haar inspanningen.

6.

Bestuurssamenstelling
De voorzitter memoreert het vertrek van Jan van Vloten binnen een jaar na zijn benoeming.
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De voorstellen tot vaststelling van het aantal bestuursleden op vijf en de herbenoeming van
Frans de Nooij worden bij acclamatie aangenomen.
7.

Jaarrekening 2018 en begroting 2019
Na een toelichting door de penningmeester en het positieve advies van de kascommissie
bij monde van Nico Papinea Salm stelt de ALV de jaarrekening 2018 vast.
Ook is er instemming met de begroting 2019.. De kascommissie blijft bestaan uit Jos
Teeuwisse en Nico Papinea Salm.

8.

Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019
Na de suggesties om meer te investeren in lokale contactpersonen, meer mensen in te
huren voor communicatie en ook de samenwerking met de voormalige partners in Het
Blauwe Hart niet te vergeten, stemt de ALV in het zowel het jaarverslag 2018 als het
jaarplan 2019.

9.

Rondvraag en sluiting
Ed Voigt maakt gebruik van de rondvraag om de mede doorhem geschreven biografie van
Cornelis Lely en vooral zijn activiteiten daar omheen toe te lichten.
Nico Papineau Salm roept op om aan te sluiten bij de Fietsersbond om de Afsluitdijk voor
fietsers op drukke dagen open te krijgen. Hij zal een stukje voor onze website hierover
aanleveren.
Op de jaarlijkse vraag van de voorzitter of de vereniging het komend jaar door zal gaan
stemt alleen Nico Papinea Salm tegen.
De vergadering besluit met een applaus voor het bestuur.

Na dit formele deel en een korte pauze licht de wethouder van Lelystad Ed Rentenaar aan de
hand van een presentatie de Kustvisie Lelystad toe.
Bij afwezigheid van de spreker over de Energietransitie licht bestuurslid Frans de Nooij dit toe
aan de hand van presentatie Energieverkenning IJsselmeer.
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