Verslag van de algemene ledenvergadering van de
IJsselmeervereniging gehouden op zaterdag 27 maart 2021 via Teams

Aanwezig: 13 leden hebben zich aangemeld via Teams, waaronder het
voltallige bestuur en een toehoorder.
1.

Opening
De voorzitter, Benno van Tilburg, opent enkele minuten na één uur de vergadering. Hij
kondigt aan, dat de opstellers van het zogenaamde ‘IJsselmeerspel’ bij agendapunt 8 aan
de hand van een presentatie een toelichting zullen geven.

2.

Mededelingen
Twee leden die zich wel hadden opgegeven voor deze ledenvergadering hebben zich
afgemeld.

3.

Verslag van de ALV van 30 maart 2019
Met verbetering van de spelling van de namen van Nico Papineau Salm en Willem
Goudswaard wordt het verslag vastgesteld.

4.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur stelt voor om Soemini Kasanmoentalib en Auke Wouda voor drie jaar de
herbenoemen. Drie jaar in verband met het feit, dat deze benoeming eigenlijk vorig jaar,
toen de ledenvergadering niet door kon gaan, al had plaats moeten vinden. Beide worden
bij acclamatie herbenoemd.

5.

Jaarrekeningen 2019, en 2020 en de begroting 2021
De penningmeester, Auke Wouda, licht de jaarrekeningen 2019 en 2020 toe en corrigeert
een foutje in de optelling van de balans ultimo 2019.
Vanuit de leden wordt opgemerkt, dat er genoeg geld is om meer aandacht te besteden
aan publiciteit en ledenwerving, met nadruk op verjonging.
De voorzitter zegt toe, dat het bestuur hier aandacht aan zal besteden.
Nico Papineau Salm heeft samen met Jos Teeuwisse, niet aanwezig kan zijn, de
jaarstukken 2019 en 2020 gecontroleerd en in orde bevonden.
De ledenvergadering stelt de jaarrekeningen 2019 en 2020 daarna vast, waardoor het
bestuur is gedechargeerd.
De begroting, waarin extra middelen zijn opgenomen ten behoeve van het 50-jarig-jubileum
in 2022, wordt eveneens vastgesteld.

6.

Discussie windparken en zonne-eilanden
Bestuurslid Frans de Nooij geeft een toelichting:
De politieke druk om in het IJsselmeergebied nog meer windparken en zonne-parken te
realiseren neemt toe. Fryslân en Flevoland hebben bij de regionale energiestrategieën tot
nu toe geen plannen in de richting van het natte deel. Anders ligt dat bij Noord-Holland.
In Noord-Holland-Noord zijn er bij Wieringerhoek plannen voor atollen met zonne-energie
erbinnen. Ook wordt gedacht aan drijvende zonne-energie op water. Daarover is ook een
brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Er wordt gedacht aan proeven en gezocht naar
locaties om na te gaan wat de effecten zijn door wetenschappelijke evaluatie.
De IJsselmeervereniging heeft daarin verschillende opties. Er dwars voor gaan liggen of
constructief tegengas geven. Hij pleit voor constructief meebewegen, ook al omdat
juridisch we weinig succes hebben behaald.
Vanuit de aanwezige leden wordt vooral benadrukt, dat bij constructief meebewegen de
IJV ‘in het pak genaaid’ zal worden. De open ruimte van het gebied is nodig voor andere
functies, zoals zoet water en dat nog meer eilanden daar niet in passen. Zij pleiten ervoor
om ons te verzetten tegen iedere vorm van zonne-energie op het water of eilanden.
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Het bestuur zal zich, gehoord de discussie, hierover beraden.
7.

Jaarverslag 2019, 2020 en jaarplan 2021
De geïntegreerde jaarverslagen 2019 en 2020 en het jaarplan 2021 worden per pagina
doorgenomen. Voorafgaand krijgt het bestuur de complimenten voor de vele activiteiten.
Het bestuur beantwoord een aantal vragen over onder andere het verloop van de
ledenaantallen, de waterkwaliteit in het Markermeer in relatie tot de Marker Wadden en
eventuele actie bij het gereedkomen van Windpark Fryslân. Leden dringen aan op meer
concretisering van de samenwerking met andere groene organisaties en ledenwerving en
verjonging. Het bestuur zegt dat toe.
De jaarverslagen 2019 en 2020 alsmede het jaarplan 2021 worden met deze opmerkingen
vastgesteld.

8.

Rondvraag en sluiting
De opstellers van het IJsselmeerspel geven een presentatie. Het spel is vooral bedoeld om
op scholen leerlingen uit te dagen om na te denken over het gebied, bijvoorbeeld voor
biologieleraren. Het is ook al gepresenteerd bij het Platvorm IJsselmeergebied 2050.
Na afloop krijgen zij de complimenten voor hun creativiteit. Het bestuur zal met hen verder
spreken over de mogelijkheden om dit spel verder te ontwikkelen.
Aan de orde komt bij de rondvraag ook nog de geschiedenis van het gebied en van de
IJsselmeervereniging. Verschillende oudgedienden bieden zich aan voor informatie.
Tot slot stelt de voorzitter de jaarlijkse bekend vraag: gaat de IJsselmeervereniging nog
door.
Met de stem van één lid tegen wordt met de grootst mogelijke meerderheid besloten om
nog door te gaan als IJsselmeervereniging.
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