Verslag
Algemene Ledenvergadering
d.d. 23 oktober 2018
1.

Opening en visie op actualiteit door voorzitter Maarten Sas
De voorzitter haalt een aantal actuele dossiers aan waarmee de ZMf momenteel bezig is. Er is gekeken
naar alle collegeprogramma’s van de Zeeuwse gemeenten en hun ambities t.a.v. bijvoorbeeld
duurzaamheid, het klimaatakkoord dat noopt tot veranderingen, de strategische visie van de ZMf en de
korting die de Provincie Zeeland de ZMf heeft opgelegd naar aanleiding van de subsideiafspraken over
2017. De ZMf heeft bezwaar aangetekend tegen deze korting.
De voorzitter vraagt aandacht voor een eerder gemaakte afspraak dat de ZMf de vergaderstukken voor
de Algemene Ledenvergadering altijd 6 weken voor de vergadering bij de leden bezorgd. In de praktijk
blijkt deze afspraak niet haalbaar. Hij belooft wel altijd tijdig voor de benodigde stukken te zorgen.
Het is eind oktober, tijd om weer aandacht te hebben voor de pracht van de donkere nacht. Hij roept
aanwezigen op om deel te nemen aan de activiteiten van Nacht van de Nacht.

2.

Mededelingen
Nieuwe lidorganisatie: Stichting Kustbroedvogelfonds;
Deze organisatie wil graag lid worden van de ZMf. Bouke Bouwman, de voorzitter, krijgt de
gelegenheid om het fonds voor te stellen. Aan de hand van een filmpje krijgen de aanwezigen
inzicht in wat het fonds doet en hoe een vogeleiland wordt gebouwd en waar het voor dient.
Met algemene stemmen wordt het Kustbroedvogelfonds verwelkomt als lidorganisatie.
Nieuwe lidorganisatie: Lidmaatschap Dorpsvereniging Nieuw en St. Joosland;
Met algemene stemmen wordt het Kustbroedvogelfonds verwelkomt als lidorganisatie.

3.

Vaststellen notulen ledenvergadering 24 oktober 2017
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4.
+

Jaarplan 2019
Directeur Ira von Harras en programmamanagers Mascha Dedert en Robbert Trompetter lichten een
aantal onderwerpen uit het jaarplan toe.
De financiele cijfers worden doorgenomen door Ira.
De ledenvergadering stemt met algemene stemmen in met het jaarplan 2019.

5.

Structuur ZMf
De voorzitter doet verslag van de bevindingen en aanbevelingen t.a.v. een eventuele wijzigingen in de
diverse formele documenten (statuten, bestuursreglement e.d.). Er liggen nu geen stukken voor ter
goedkeuring, maar dat kan wellicht in de toekomst wel aan de orde zijn. De werkgroep adviseert het
bestuur en het bestuur zal, indien nodig, de mening van de ledenvergadering vragen.

6.

Bestuurssamenstelling
Marco Ouwerkerk is aftredend en niet herkiesbaar na de statutaire twee termijnen van vijf jaar. De
voorzitter dankt hem voor zijn jarenlange bijdrage aan de vereniging en overhandigt hem
(symbolisch) een boom.
Liesbeth Zonnevylle is aftredend en herkiesbaar voor een tweede termijn van vijf jaar. Bij
acclamatie keurt de vergadering haar nieuwe termijn goed.
In de afgelopen periode heeft het bestuur zich ingespannen om de twee vacatures die dit jaar zijn
ontstaan door het vertrek van Loes de Jong en Marco Ouwerkerk in te vullen. Hiervoor is een
formele procedure gevolgd. Het bestuur van de ZMf mag uit maximaal 13 personen bestaan De
voorzitter geeft de kandidaten de kans om zich voor te stellen: Gerrit Rentier en Albert de Bruijn. De
vergadering verwelkomt hen met applaus en keurt daarmee hun bestuurslidmaatschap goed.

7.

‘Open mic’
Mw. Van Bennekom vraagt naar de reden dat de ZMf zich heeft teruggetrokken uit het convenant met
de Brabantse Milieufederatie over vissen met lood. ZMf geeft aan dat het traject nog steeds loopt, ZMf
is er niet uitgestapt.

Themadeel
Moeten zonnepanelen vooral op daken, industriële gebouwen en industrieterreinen komen? Dat is duurder en
ingewikkelder dan zonnevelden, en we moeten wel haast maken met de energietransitie. Maar zonnevelden
gaan ten koste van de voedselproductie en zijn ze wel zo mooi in het landschap? Daarentegen geven
zonnevelden misschien meer ruimte dan de landbouw voor biodiversiteit. En zonnepanelen op alle Zeeuwse
daken levert dan weer onvoldoende elektriciteit op om in onze behoefte te voorzien…
De presentatie van de spreker, Rutger Schonis, is op te vragen bij het secretariaat van de ZMf.
Tijdens dit onderdeel wordt gewerkt in groepen. Terugkoppeling hiervan wordt op een later moment door het
bureau van de ZMf georganiseerd. Wij houden u op de hoogte.
Onze collega Natasha Poposka heeft in een zogeheten visual een beeldverslag van de vergadering gemaakt. Zie
hierbij.

