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IJsselmeervereniging 

Jachthavenstraat 24 

8603 CJ  SNEEK 

 

 

Aan de leden van de IJsselmeervereniging, 

Betreft: voorstel opheffen IJsselmeervereniging  

          Januari 2023 

Beste leden van de IJsselmeervereniging, 

 

Inleiding 

Op de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2022 heeft het bestuur toegezegd om na 

de viering van het 50-jarig bestaan, maar voor het einde van 2022 zich te beraden over de 

toekomst van de IJsselmeervereniging. Het bestuur heeft dat meteen gedaan na het 

symposium op 30 september 2022, waar we het 50-jarig bestaan vierden. 

We moeten concluderen dat het bestuur verdeeld is. Drie leden van het bestuur, Soemini 

Kasanmoentalib, Frans de Nooij en Willem Goudswaard zien voldoende aanleiding om de 

vereniging voort te laten bestaan en doen u daarvoor apart een voorstel. Wij, Benno van 

Tilburg, voorzitter, en Auke Wouda, penningmeester, zijn van mening, dat dit het goede 

moment is om na de succesvolle viering van het 50-jarig bestaan, de vereniging op te heffen 

tijdens ALV 18 maart 2023, stellen u dat ook voor en lichten u dat hierna toe. Dit voorstel 

hadden we u graag voor het einde van 2022 willen voorleggen, zodat we op 1-1-2023 de 

vereniging konden opheffen, maar door verzet van de overige bestuursleden heeft de daarvoor 

geplande ALV in december 2022 niet door kunnen gaan en is gekozen voor ALV op 18 maart 

2023. 

 

Overwegingen 

De slagkracht van de IJsselmeervereniging neemt steeds verder af. De groep actieve leden 

wordt steeds kleiner. Het ledenbestand neemt af en vergrijst. Er zijn nu nog ongeveer 680 

betalende leden. Ongeveer de helft van de leden is al meer dan 30 jaar lid. Het aantal 

vermindert jaarlijks met ongeveer 50 leden door overlijden, opzeggingen en het niet meer 

betalen van de contributie. Nieuwe leden komen slechts mondjesmaat binnen. Ook het bestuur 

is vergrijsd met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. Nieuwe bestuursleden zijn nauwelijks te 

vinden. Frans de Nooij kan statutair niet langer bestuurslid zijn dan tot voorjaar 2023. Voor 

Soemini Kasanmoentalib en Auke Wouda is dat een jaar later. Ondanks de inzet van 

bestuursleden en een groepje actieve vrijwilligers hebben we de laatste jaren niet zo heel veel 

bereikt en zijn de aantastingen doorgegaan. Sinds we geen deel meer uitmaken van (toen nog 

stichting) Het Blauwe Hart hebben we ons best gedaan om de vereniging, maar vooral het 

gebied, op de kaart te zetten. Met het uitbrengen van het manifest IJsselmeergebied 2072 en 

het succesvolle symposium op 30 september 2022 hebben we het gebied en de dilemma’s die 

spelen nog eens goed op de kaart gezet en een mooie erfenis nagelaten. 

Aan de andere kant zijn de bedreigingen van het IJsselmeergebied onverminderd groot maar 

zijn er ook hoopvolle ontwikkelingen. Het is de Rijksoverheid duidelijk geworden dat er anders 

met het gebied zal moeten worden omgegaan. Zie bijvoorbeeld de Programmatische aanpak 

grote wateren (PAGW), de uitspraak in de Nationale omgevingsvisie (NOVI) over het landschap 

van wereldklasse en het Natuurwinstplan uit 2021. Maar ook de in de serie brieven van het 
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kabinet van 25 november 2022 zitten belangrijke uitspraken over het IJsselmeergebied, zoals 

de bevestiging van de onmisbare combinatie van natuur en zoetwatervoorziening en de 

noodzaak om een verdere eilandisering te voorkomen. In de coalitie Blauwe Hart zitten ook 

organisaties die het belang van het gebied kunnen blijven ondersteunen.  

Andere organisaties kunnen het wat ons betreft vanaf nu dus beter overnemen. Nu is het wat 

ons betreft het moment om deze – voor ons maar ook voor velen van jullie – grote maar 

noodzakelijke stap te maken en de IJsselmeervereniging na 50 jaar op te heffen. Alhoewel het 

inmiddels al bijna een half jaar na het symposium van 30 september 2022 is, blijven we vinden 

dat de IJsselmeervereniging zich beter na dit hoogtepunt kan opheffen dan stilletjes over enkele 

jaren ten onder te gaan. Dat er op de langere termijn geen toekomst meer is voor onze 

vereniging als gevolg van het dalende ledental en het ontbreken van voldoende bestuursleden 

en vrijwilligers staat buiten kijf. 

Besluitvorming 

Het is aan u, leden van de IJsselmeervereniging om op de ledenvergadering van 18 maar 2023  

de keus te maken: doorgaan als vereniging of stoppen, na ruim vijftig jaar. Als u ons voorstel 

volgt en kiest voor ontbinden zult u nog een aantal volgende besluiten moeten nemen. 

Ten eerste zal er een liquidatiecommissie (vereffenaars) moeten worden benoemd. Wij stellen 

voor om die liquidatiecommissie te laten bestaan uit Willem Goudswaard, Benno van Tilburg 

(voorzitter) en Auke Wouda (penningmeester). 

Ten tweede zult u die liquidatiecommissie mee moeten geven wat er moet gebeuren met het 

voordelige saldo van de vereniging. We schatten dat in op een bedrag tussen de € 20.000 en 

€ 25.000. We stellen u voor om een keus te maken uit twee mogelijkheden: 

1. Gebruiken om het onderzoek dat in het kader van Windplan Blauw zal worden 
gehouden naar de effecten van windparken op (kleine) vogelsoorten uit te kunnen 
breiden en te verbeteren. 

2. Uitkeren aan één van de partners in de coalitie Het Blauwe Hart, bijvoorbeeld 
Natuurmonumenten of Vogelbescherming, te gebruiken voor het IJsselmeergebied. 

 

 

Benno van Tilburg      Auke Wouda 

voorzitter       penningmeester 

 

 

 

 

  

 

 

 


