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IJsselmeervereniging 
 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING  
zaterdag 27 MAART 2021 13.00 UUR via TEAMS 
 

De stukken voor deze ALV staan op de website ijsselmeervereniging.nl. 
 
AGENDA 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Verslag van de ALV van 30 maart 2019 (bijlage) 
 

4. Bestuurssamenstelling 
Voorstel tot herbenoeming van Auke Wouda (penningmeester) en Soemini 
Kasanmoentalib (secretaris). In 2020 stond dit punt ook op de agenda maar die 
herbenoeming heeft niet plaats gevonden, omdat de ALV wegens corona niet door ging. 
Om die reden stelt het bestuur voor om hen nu niet voor vier jaren (de statutaire termijn) te 
herbenoemen maar voor drie jaren (dit betekent feitelijk een termijn van vier jaren 
gerekend vanaf de geplande ALV 2020). 
Zij hebben beiden verklaard een herbenoeming te willen aanvaarden. Voor beiden is het 
statutair de laatste termijn. 
 

5. Jaarrekeningen 2019, en 2020 en de begroting 2021 (bijlage) 
De jaarrekeningen 2019 en 2020 en de begroting 2021 zijn ter vaststelling op de website 
opgenomen. 
De kascommissie (Jos Teeuwisse en Nico Papineau Salm) zal ter vergadering advies 
uitbrengen over de jaarrekeningen 2019 en 2020. 
Voor de controle van de jaarrekening 2021 zal een kascommissie moeten worden 
benoemd. Het bestuur stelt voor om de huidige leden van de kascommissie opnieuw te 
benoemen. 
 

6. Discussie windparken en zonne-eilanden 
In het voorjaar worden via de Regionale Energiestudies (RES) de beslissingen voorbereid 
voor de energietransitie in de regio’s rond het IJsselmeergebied. De “aanslagen” vallen, 
gezien wat er met windturbines al fout gegaan is mee. Maar het bestuur wil graag enkele 
principiële punten aan de ALV voorleggen, omdat wij graag een breed gedragen standpunt 
willen laten horen. 
In een bijlage treft u de stand van zaken met de vraag/discussiepunten. 
 

7. Jaarverslag 2019, 2020 en jaarplan 2021 (bijlage) 
Het jaarverslag 2019, 2020 en het jaarplan 2021 zijn ter vaststelling op de website 
opgenomen. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
 

 


