
 

 

Agenda  

Algemene Ledenvergadering  

d.d. 27 oktober 2020 
 

 

1. Opening en visie op actualiteit door voorzitter Maarten Sas 

 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 23 juni 2020 

+ Bijlage: Verslag ALV 23 juni 2020 

 

3. Mededelingen 

 Uitgeschreven lidorganisatie: Kanaalzone Gewoon Schoon; 
 Nieuwe lidorganisatie: De Woongaard; 

De Woongaard zal zichzelf tijdens de vergadering kort voorstellen. 
 Werkgroep Governance 

De werkgroep Governance is het afgelopen jaar verder gegaan op de weg die eerder al was 
ingeslagen. Er is gekeken naar alle formele documenten die de structuur van ZMf bepalen. Denk 
daarbij aan statuten, huishoudelijk reglement, bestuursreglement. De werkgroep heeft advies 
uitgebracht aan het bestuur en daarbij ook verbeterpunten aangedragen. Ter vergadering zal door 
de voorzitter van het bestuur een toelichting worden gegeven op deze verbetervoorstellen.  

 

4. Meerjarenstrategie 2021-2025 

+ Bijlage: Meerjarenstrategie 

Het Beleidsplan 2016-2020 loopt bijna af. Dat Beleidsplan is gedurende de looptijd de basis geweest 

voor ons werk. Voor het nieuwe team gaf het richting en houvast om met de opgedane kennis uit het 

verleden verder te bouwen aan onze toekomst. We presenteren u het nieuwe beleidsplan: 

Meerjarenstrategie 2021-2025 en vragen uw instemming om met deze strategie de komende jaren het 

werk van ZMf verder te zetten. 

 

5. Jaarplan 2021 en Begroting 2021  

+ Bijlage: Concept-Jaarplan 2021 

 Bijgevoegd het concept-Jaarplan 2021, inclusief begroting 2021. Ter vergadering zal een aantal 

onderwerpen worden uitgelicht. We vragen uw instemming. 

 
6. Bestuurssamenstelling 

 Teus Baars zal per 31 december 2020 aftreden als bestuurslid en penningmeester van ZMf omdat 

hij zijn werkzaamheden niet meer kan combineren met zijn functie als directeur van lidorganisatie 

Zeeuwind. 

 Edie Engels stelt zich kandidaat om per 1 januari 2021 het penningmeesterschap van ZMf tijdelijk op 

zich te nemen. Met de tijdelijke invulling door Edie is de voortgang binnen de organisatie 

gewaarborgd en kunnen we de komende maanden met het bestuur van ZMf op zoek naar een 

goede opvolger voor Teus. We vertrouwen erop die te vinden en in de eerste ledenvergadering van 



2021 (juni) aan jullie voor te stellen als kandidaat-penningmeester om de functie definitief in te 

vullen. Teus en Edie zullen de komende tijd benutten om de overdracht soepel te laten verlopen.  

Het bestuur van ZMf is verheugd over het voorstel van Edie, stelt voor hem per direct bij het 

Dagelijks Bestuur in te laten stappen om samen met Teus de overdracht te regelen en vraagt de 

ledenvergadering in te stemmen met deze aanpak.   

 Inez Flameling is afgetreden als bestuurslid van ZMf omdat zij onlangs Statenlid voor de PvdA in 

Provinciale Staten van Zeeland werd. Het bestuur van ZMf wenst Inez veel goeds toe in de Staten en 

gaat op zoek naar een goede opvolger voor Inez.  

 

7. Vergaderschema 2021 

Ook in 2021 willen we graag weer een aantal momenten organiseren waarop we elkaar kunnen 

ontmoeten. Daarvoor stellen we de volgende data voor.  

 

Regiobijeenkomsten:  Walcheren   26 januari 

Tholen/St. Philipsland  9 februari 

Zeeuws-Vlaanderen  2 maart 

Bevelanden   23 maart 

Schouwen-Duiveland  20 april 

 

Ledenvergaderingen:  22 juni 2021 

    19 oktober 2021 

 

We hopen van harte dat we tijdens deze bijeenkomsten daadwerkelijk in de betreffende regio’s fysiek 

aanwezig kunnen zijn, maar houden er nadrukkelijk rekening mee dat we moeten uitwijken naar online-

ontmoetingen. Je ontvangt van ons uitnodigingen waarin we je informeren op de wijze waarop we 

bijeen kunnen komen.  

 

8. Ingekomen vragen 

We bespreken de vragen die voorafgaande aan de vergadering door de leden zijn ingediend.  

 

9. Wat ter tafel komt 

 

Themadeel: Zeeuwse Omgevingsvisie 

 

Denk mee, doe mee!  

Dat is het motto voor de Zeeuwse Omgevingsvisie waar de Provincie Zeeland in maart 2018 mee van start is 

gegaan. Het doel is om een breed gedragen visie op te stellen met de strategische lange termijn doelen voor de 

fysieke leefomgeving. Dat doen we niet alleen, maar in samenspraak met alle betrokken partijen binnen en 

buiten Zeeland.  

Dat proces om in gezamenlijkheid te komen tot de Zeeuwse Omgevingsvisie heeft geleid tot een ruwe schets 

van de Zeeuwse Omgevingsvisie. Dit document is een eerste stap maar wordt de komende maanden nog 

verder verbeterd samen met de betrokkenen. Het streven is om in januari een versie te hebben die breed 

besproken kan worden.  

 

We willen je in deze sessie alvast meenemen in het doel van de Omgevingswet/visie. Dat doen we interactief 

en samen met Alexandra Scherbeijn van de Provincie Zeeland en Robbert Trompetter van ZMf.  


