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Notulen (concept)  
 
Algemene Ledenvergadering 
23 mei 2019 

 
Locatie  : Café Loburg, Molenstraat 6, Wageningen 

Tijd:    15:00 – 15:45 uur 

Aanwezigen:   6 leden (inclusief bestuur)  

Catharien Terwisscha van Scheltinga (voorzitter), Edo Dijkman, Monique 
Zwetsloot, Nick Warmelink (penningmeester), Noortje Huijsmans, Ronald 
Loeve  

Afmeldingen: Amanda Krijgsman, Gerlo Borghuis, Kees Kaffka, Léon Schouten, Thijs de 
Lange 

 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen notulen ALV d.d. 24 mei 2018 
4. Vaststellen jaarverslag 2018 
5. Vaststellen jaarrekening 2018 en decharge 
6. Begroting 2019 + toelichting verantwoordt afbouwen eigen vermogen 
7. Aftreden bestuursleden Ronald Loeve en Amanda Krijgsman 
8. Kennismaking met kandidaat nieuw bestuurslid: Gerlo Borghuis 
9. Benoeming nieuwe bestuurslid 
10. Vooruitblik komende activiteiten (o.a. Excursie Markerwadden 20 september) 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 
- - - - - - - - 
 
Ad 1)  Opening 

De voorzitter opent de vergadering stipt op tijd en heet iedereen welkom. Een kort voorstel 
rondje volgt om elkaar beter te leren kennen. 

 
Ad 2)  Mededelingen 

Geen mededelingen 
Wel het verzoek van Monique om nog even kort stil te staan bij de ontwikkelingen bij KLV in 
relatie met Netwerk Land en Water. 

 
Ad 3)  Vaststellen notulen ALV d.d. 24 mei 2018 

Geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld met een dankzegging naar de notulist, 
secretaris Kees Kaffka. 

 
Ad 4)  Vaststellen jaarverslag 2018 

Het jaarverslag wordt kort doorgenomen. We hebben wederom een zeer succesvol jaar 
achter de rug met veel mooie activiteiten die goed bezocht waren. Geen opmerkingen op het 
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verslag. Het verslag wordt vastgesteld met grote dankzegging naar de opsteller van het 
verslag. 
 

Ad 5)  Vaststellen jaarrekening 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2018. Ondanks de vele 
activiteiten is er in 2018 minder geld uitgegeven dan begroot. We voeren de activiteiten 
financieel (te) efficiënt uit. De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening ook bekeken en 
goedgekeurd. De getekende goedkeuring van de kascontrolecommissie zat niet bij de 
stukken voor deze ALV, maar is wel beschikbaar. De kascontrolecommissie is niet aanwezig 
op de ALV voor een toelichting op de bevindingen. De aanwezigen gaan akkoord met het 
advies van de kascontrolecommissie en geven decharge aan de penningmeester voor het 
boekjaar 2018. Monique Zwetsloot biedt zich aan voor de kascontrolecommissie 2019. Zij zal 
t.z.t. door de penningmeester worden benaderd. 

 
Ad 6)  Begroting 2019 

De begroting wordt toegelicht -er zijn geen bijzonderheden- en wordt vervolgens 
goedgekeurd. De contributie voor het jaar 2019 is verlaagd met €5,-. Dit op basis van de 
overweging om het eigen vermogen niet te laten toenemen. De financiële reserve van 
Netwerk Land en Water is voldoende om een eventueel risico te dekken. De 
netwerkactiviteiten blijven voor leden zoveel mogelijk gratis toegankelijk.  
 

Ad 7)  Aftreden bestuursleden  
Bestuursleden Ronald Loeve en Amanda Krijgsman treden af.  
Amanda is sinds 2016 als NLW bestuurslid actief en heeft een grote bijdrage geleverd aan 
diverse mooie activiteiten, waarvan de meest recente het Inspiration dinner 
Kringlooplandbouw op 25 april 2019 in samenwerking met de De Nederlandse Zoötechnische 
Vereniging (NZV). 
Ronald is al sinds 2009 als NLW bestuurslid actief. Hij heeft diverse functies bekleed binnen 
het bestuur, o.a. penningmeester, website beheerder, en bijdragen geleverd aan diverse 
succesvolle activiteiten. 
Grote dank aan de aftredende bestuursleden. 
 

Ad 8)  Kennismaking met kandidaat nieuw bestuurslid: Gerlo Borghuis 
Omdat Gerlo helaas niet aanwezig kon zijn, geeft Catharien een introductie: Gerlo is in 
december 2017 afgestudeerd in Internationaal Land en Waterbeheer, en nu werkzaam bij de 
Water Resources Management Group (WUR). Hij heeft er zin in om bij het bestuur te komen, 
en is beschikbaar om op termijn de functie van penningmeester op zich te nemen. 

 
Ad 9) Benoeming nieuwe bestuurslid 
 Gerlo wordt unaniem benoemd tot NLW bestuurslid, en verwelkomt als toekomstig  
 penningmeester. 
 
Ad 10) Vooruitblik komende activiteiten  

We gaan op dezelfde succesvolle voet voort. In 2019 willen we ongeveer vijf activiteiten 
organiseren. De eerstvolgende grote activiteit staat gepland voor 20 september 2019: een 
echte excursie naar de Markerwadden per boot. De inschrijving zal zeer binnenkort van start 
gaan. 

 
Ad 11) Rondvraag 

Monique had gevraagd hoe het staat met de toekomst van KLV (herijkingsproces) en hoe de 
NLW hier naar kijkt. Catharien reageert: 
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Het lijkt erg op dat het bestuur van KLV de handdoek in de ring heeft gegooid en geen 
toekomst meer ziet voor KLV. Dit gaat samen met het vergroten van de alumni activiteiten 
door WUR. In de communicatie naar de KLV leden en naar de diverse studieverenigingen en 
netwerken wordt vooral over het opheffen van KLV gesproken.  
NLW volgt op de voet wat er bij KLV gebeurt. Wij zijn aanwezig geweest bij diverse 
overleggen en ook door KLV geconsulteerd. 
Het komende jaar gaan we ook goed kijken naar de (formele) relatie NLW met KLV en hoe 
deze in de toekomst vormgegeven zou moeten worden. Op dit moment neemt NLW een 
aantal (betaalde) diensten van KLV: o.a. ledenadministratie, communicatie etc. Mocht KLV 
zich in de toekomst (op z’n vroegst september 2020) opheffen, dan moet er gekeken worden 
hoe wij als NLW deze taken gaan vormgeven of uitbesteden. KLV wil graag meedenken met 
studieverenigingen en netwerken, en hen ook helpen om dit op te pakken. 
Netwerk Land en Water heeft, ongeacht wat KLV doet, een bestaansrecht, ook in de 
toekomst. Dit blijkt onder andere uit onze succesvolle bijeenkomsten en activiteiten. 

 
Ad 12) Sluiting 
 De voorzitter sluit de ALV exact op het geplande tijdstip. Hulde! 


