Verslag Jaarvergadering VMB 2017
Datum : 22 maart 2017
Locatie :‘t Uivernest
Aanwezig: Totaal 15 personen
Afwezig met kennisgeving: Jac Koops, Rinus Punt, Johan van Velthoven, J .Braat, Len
Bruning, R. van Heel.
1. Opening
De voorzitter Joop de Vries opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Notulen vorige jaarvergadering
Geen op- of aanmerkingen.
4. Jaarverslag 2016
Geen op – of aanmerkingen.
5. Jaarverslag penningmeester
Het jaarverslag van de penningmeester ziet er prima en goed uit.
6. Verslag kascommissie
Jolanda Van der Pijl en Jan van Haperen hebben de kas gecontroleerd, alle zaken waren
prima in orde en zag er heel goed uit, zeer modern, een fluitje van een cent.
Een compliment aan de penningmeester.
Joop: commissieleden bedankt. We kunnen misschien direct een nieuwe commissie
benoemen. Nieuwe commissie: Jan van Haperen en Peter Mulkens.
7. Bestuurswijziging
Ton Prinsen staat dit jaar op het rooster van aftreden. Hij stelt zich ook weer herkiesbaar.
We kunnen Ton niet missen met al zijn werk dat hij doet als secretaris en bij o.a. de IJsbaan
in Hank.
8. Activiteiten 2016-2017
Commissie Groen: de commissie groen is nog druk bezig met hun Bomenfonds. Door het
samengaan van drie gemeentes tot een gemeente Altena in 2019 moet dit alles gerealiseerd
zijn. De VMB heeft het Icoonproject Bomenfonds opgesteld. Dit wordt nu samen met de
gemeenteambtenaren uitgewerkt.

Website VMB Natuurlijk.nl: Deze wordt beheert door Jeroen van Dijk.

Op de site komen projecten en alles waar de VMB mee bezig is, dus regelmatig naar nieuws
kijken op site. Waarschijnlijk ook binnenkort op Facebook.
Kinderpad op IJsbaan.
Het bestuur is bezig met het maken van een Kinderpad wat medio mei 2017 geopend zal
worden. Ook is er een vaste ploeg op de IJsbaan die allerlei werkzaamheden verrichten, één
keer in de maand. Berry zorgt altijd voor koffie. Als dank ontvangt hij een bos bloemen.
Op de ijsbaan komt weer een kleine Bijenkast.
Het bestuur organiseert ieder jaar weer activiteiten voor scholen. Hiervoor ontvangen wij
subsidie van de gemeente Werkendam.
Ook zijn we bezig om subsidie te krijgen van de provincie. ( voorheen L.N.V) Joop en Ton
hebben er veel tijd in gestoken. De susidie geldt voor een periode van 5 jaar maar is nog niet
toegekend.
Zwerfvuilactie
Ook dit jaar is Hank weer een beetje schoner. Door de zwerfvuilactie samen met de 100
schoolkinderen van de Bolderik op 24 maart jl.. De opening werd verricht door wethouder
de Gelder. De actie week werd gesponseerd door de Jumbo en Lionsclub. Op zaterdag 25
maart zijn nog wat inwoners (10 pers.). van Hank op eigen initiatief vuil gaan ruimen. Zelfs
een schoolgaand kind deed mee voor haar maatschappelijke stage.
9. Rondvraag
Bianca Geraedts; nieuw lid vraagt of we nog wat aan de paddentrek kunnen doen?
Zij gaat commissie groen ondersteunen. En die gaat dat verder uitzoeken.
Louis Krijnen; graag nieuwe zagen voor het knotten
Frans Peeters; complimenten voor Corné voor de mooie paaltjes voor het Kinderpad.
10. Sluiting
Na de pauze hebben nog 40 leden een boeiende lezing met prachtige foto’s van
natuurfotograaf John van den Heuvel aangehoord en bekeken. Met onze dank.

