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Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING  
zaterdag 26 MAART 2022, Lemmer 
 

 
  
Aanwezig zijn 25 leden, waaronder het voltallige bestuur.| 
 
1. Opening (13.00 uur) 

De voorzitter, Benno van Tilburg, opent de vergadering enkele minuten na één uur. 
 

2. Openingsrede voorzitter IJsselmeervereniging Benno van Tilburg: ‘50 jaar 
IJsselmeervereniging’ en mededelingen 
De voorzitter memoreert het 50-jarig bestaan van de vereniging, dat we zullen vieren op 30 
september 2022 met een symposium over de dilemma’s van het IJsselmeergebied en hoe 
het ervoor zal staan in 2072. 
Er komen veel plannen op ons af, die lang niet allemaal leiden tot verbeteringen van het 
landschap en de natuur in het gebied. De IJsselmeervereniging wil meer eenheid in het 
gebied onder andere door een open Houtribdijk. 
Er is behoefte aan een integraal verhaal voor het gebied en duidelijke aansturing door een 
‘burgemeester’ van het gebied. 
De IJsselmeervereniging wil niet alleen tegen zijn, maar ook meepraten en samenwerken 
met andere partijen, zoals de organisaties verenigd in de coalitie Het Blauwe Hart. 
Hij doet een oproep voor nieuwe leden en vrijwilligers. Binnen afzienbare tijd zullen 
verschillende bestuursleden aan het einde van hun zittingstermijn toe zijn. Opvolging is 
dringend gewenst. 
 
Een vijftal leden heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn. 
 

3. Verslag van de ALV van 27 maart 2021 
Het verslag van de digitale ledenvergadering in 2021 wordt, met dank aan de samensteller, 
ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit 
verslag. 
 

4. Jaarrekening 2021 en de begroting 2022 
De penningmeester (Auke Wouda) licht de jaarrekening kort toe. Jos Teeuwisse geeft 
namens de kascommissie aan, dat de stukken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. 
Daarop wordt de jaarrekening zonder stemming vastgesteld en het bestuur gedechargeerd. 
De Dick Spanjaard wordt, naast Barbara van Bijma (verhinderd voor de ALV), benoemd tot 
lid van de kascommissie. 
Over de begroting 2022 geeft de penningmeester nog aan, dat de uitgaven vooral het 50-
jarig jubileum betreffen, waardoor er dit jaar een tekort begroot is. 
 

5. Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 
Het jaarverslag 2021 en het jaarplan 2022 geeft aanleiding tot een aantal opmerkingen van 
de kant van de leden. 
Over de Marker Wadden wordt afgesproken, dat het bestuur zich beraadt over actie 
richting Natuurmonumenten om verdere eilandisering te voorkomen. 
De voorzitter wijst nog op de prijs die de IJsselmeervereniging zal ontvangen op 23 april 
2022 van de vereniging ‘Oud Hoorn’. 
De penningmeester licht op verzoek de verhouding tot de coalitie ‘Het Blauwe Hart toe. Er 
zijn regelmatig contacten, maar tot nu toe is Het Blauwe Hart niet bereid tot een 
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structurelere samenwerking. Er wordt vaak wel samengewerkt met leden van die coalitie. 
Het bestuur zal, naar aanleiding van een vraag daarover, nagaan hoe het staat met de 
informatiepanelen die her en der zijn opgericht, maar soms in erbarmelijke staat zijn. 
 

6. Rondvraag en sluiting 
Een tweetal leden verzoekt het bestuur om stappen te ondernemen om eind dit jaar de 
vereniging op te heffen. De voorzitter reageert door te stellen, dat we eerst het jubileum 
zullen afronden en ons daarna over die vraag zullen buigen. 
Op de jaarlijkse vraag van de voorzitter of we nog een jaar door zullen gaan, wordt met 
twee stemmen tegen besloten om dat wel te doen.  
 
De voorzitter sluit dit de algemene ledenvergadering, gevolgd door een korte 
 

7. Pauze 
Na de pauze houdt  
 

8. Emiel Hakkenes 
een lezing naar aanleiding van zijn boek Polderkoorts. 
 

9. Excursie Woudagemaal 
De meeste leden vertrekken te voet naar het ir. D.F. Woudagemaal en worden daar in twee 
groepen onderhouden met een rondleiding met toelichting over dit Werelderfgoed en nog 
werkende stoomgemaal. 
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