
  
IJsselmeervereniging  

Jachthavenstraat 24 8603 

CJ  SNEEK  

 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING     

zaterdag 18 maart 2023 10.30 UUR  

Mirrorpaviloen, Waterlandse Zeedijk 1, Monnickendam  

  
Ontvangst vanaf 10.00 uur.  

1. Opening (10.30 uur)  

  

2. Verslag van de ALV van 26 maart 2022  Het verslag is op de 

website opgenomen.  

  

3. Vaststellen jaarrekening 2022  

De jaarrekening met toelichting is op de website opgenomen. De kascommissie zal verslag 

doen.  

  

4. Vaststellen jaarverslag 2022  

Het jaarverslag 2022 is op de website opgenomen.  

  

5. De toekomst van de IJsselmeervereniging  

Op de website zijn twee voorstellen opgenomen. Een voorstel om de vereniging op te heffen 

en een voorstel om de vereniging voort te zetten. Het is een aan de algemene 

ledenvergadering om te beslissen over opheffing van de vereniging of om de vereniging 

voort te zetten. Voor dit agendapunt hebben wij Willem Vrijlandt bereid gevonden als 

onafhankelijk voorzitter op te treden.   

  

6. Vervolgbesluiten  

Afhankelijk van het besluit van de ALV bij het vorige agendapunt zullen vervolgbesluiten 

moeten worden genomen.  

6.a. Vervolg op besluit tot opheffing  

Besluit de ALV tot het opheffen van de vereniging dan zal   

6.a.1. een liquidatiecommissie moeten worden benoemd  

6.a.2. de ALV zich dienen uit te spreken over de bestemming van het voordelige saldo van de 

vereniging.  

6.b. Vervolg op besluit tot voortzetting  

Besluit de ALV om de vereniging voort te zetten, dan zal  

6.b.1. vanwege het aftreden van de Benno van Tilburg (voorzitter) en Auke Wouda 

(penningmeester) en het einde van de zittingstermijnen van Frans de Nooij, het bestuur 

moeten worden aangevuld, omdat er nog maar twee bestuursleden overblijven (Soemini 

Kasanmoentalib en Willem Goudswaard). Willem Goudswaard zal moeten worden 

herbenoemd. Volgens de statuten (artikel 7, lid 1) moeten er tenminste drie bestuursleden 

zijn. De kandidaat-bestuursleden zullen zich voorstellen.  

6.b.2. De begrotng voor het jaar 2023 en het jaarplan 2023 moeten worden vastgesteld   

6.b.3. Een besluit moet worden genomen om een gereduceerde contributie in te voeren voor 

gezinsleden, studenten en jongeren.  
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7. Rondvraag  

 

8. Sluiting (12.30 uur)  

 

Vanwege de organisatie van deze ALV dienen leden die deze ALV willen bijwonen zich op te 
geven via penningmeester@ijsselmeervereniging.nl.  

 

www.ijsselmeervereniging.nl  -  info@ijsselmeervereniging.nl  -  IBAN:NL57RABO0138365164 -  KvK 40624019  

  

Leden die verhinderd  zijn om deze ALV bij te wonen kunnen een ander lid, dat wel naar de ALV  
gaat, machtigen om voor hem of haar op te treden. Een lid kan ter vergadering maximaal twee  
andere leden vertegenwoordigen (artikel 11, lid 2, statuten). Die machtiging mag schriftelij k of  
elektronisch. Een model voor zo’n machtiging is bij de vergaderstukken opgenomen.   Een  
schriftelijke machtiging dient bij de vergadering te worden meegenomen door degene die  
gemachtigd is. Een elektronische machtiging kan worden ingezonden naar  
penningmeester@ijsselmeervereniging.nl .   

Bereikbaarheid   Mirror Palviljoen, Waterlandse Zeedijk 1, 1141LC Monnickendam   E - 
mail:   info@mirror - paviljoen.nl   Telefoon: 0299 653612   

Met eigen vervoer :     
Neem vanaf N 247 de afslag Monnickendam in,     
Na de brug rechtdoor   
na de eerste rotonde rechtdoor,     
daarna eerste links (over de dijk),     
dan (buitendijks) d rie keer rechtsaf   

GPS Navigatie adres: 52.455782N, 5.046298E      

Met OV:   
Neem op Amsterdam CS metro 51 richting Noord     
Metrostation Noord neem bus 315     
V ertrektijden vanaf kant B: 9:34 of 10:04 uur   
Uitstappen halte Monnickendam Cornelis Dirkslaan   
Te voet naar Mirror Paviljoen buitendijks aan de Gouwzee   


