
 

 

Agenda  

Algemene Ledenvergadering  

d.d. 22 juni 2021 
 

 

1. Opening en visie op actualiteit door voorzitter Maarten Sas 

 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 27 oktober 2020 

+ Bijlage: Verslag ALV 27 oktober 2020 

 

3. Mededelingen 

 
4. Jaarverslag 2020 

+ Bijlage: Concept-jaarverslag 2020 

 Bijgevoegd het concept-jaarverslag 2020, inclusief jaarrekening. Ter vergadering zal een aantal 

onderwerpen worden uitgelicht. 

 

5. Voorstel verhoging contributie 

Tot 2011 is de contributie 12 euro geweest. Deze is stapsgewijs verhoogd. In 2012 naar 16 euro, 2013 

naar 20 euro en vanaf 2014 naar 24 euro. Daarna is er geen aanpassing meer geweest in de contributie.  

 

ZMf heeft de ambitie om meer werk te maken van het verbinden met jeugd. Daartoe zal het 

jeugdlidmaatschap zoals dat in het huishoudelijk reglement is genoemd (jongeren tot en met 17 jaar) 

weer meer aandacht krijgen. We zetten in op meer jeugdleden en stellen voor de contributie op het 

symbolische bedrag van 5 euro per jaar vast te stellen.  

 

Het bestuur van ZMf stelt daarnaast ook voor om de jaarlijkse contributie van de leden voor de 

komende vijf jaar te indexeren.  

 

ZMf vindt het belangrijk dat in principe iedereen in de samenleving de mogelijkheid voelt om lid te 

worden van onze organisatie en zo de natuur en het milieu een stem te kunnen helpen geven. Bewust 

wordt daarom de contributie zo laag mogelijk gehouden. Bovendien bieden we jongeren ook een 

specifiek jongerentarief tot 18 jaar. 

 

Echter, de kosten die ZMf moet maken om ons werk te kunnen doen worden niet lager. Iedere extra 

bijdrage is daarom welkom. Heb je de financiële ruimte en wil je ZMf een extra handje helpen? Doneer 

dan een hoger contributiebedrag naar eigen keuze en draagkracht. 

 

 

 



6. Voorstel wijziging statuten en overige reglementen 

+ Bijlage: concept-statuten + huishoudelijk reglement en bestuursreglement/directiestatuut en notitie 

met toelichting  

 Zoals in de vergadering van oktober al werd aangekondigd, is de Werkgroep Governance van het 

bestuur van ZMf de afgelopen maanden bezig geweest om de statuten en alle bijbehorende 

documenten te actualiseren. In de bijlage het concept zoals we dat graag aan u voorleggen, voorzien van 

een notitie met nadere uitleg. 

 

Ter vergadering zal bestuurslid Godert van der Feltz een toelichting geven en zullen we je instemming 

vragen voor deze wijzigingen.  

 

7. Bestuurssamenstelling 

 De Theo Prins is kandidaat-bestuurslid. Tijdens de vergadering stelt hij zich voor en vragen wij om je 

goedkeuring. 

 

8. Wat ter tafel komt 

 

Themadeel 

 

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 wil en kan Provincie Zeeland niet alleen doen, 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. Die we in de ledenvergadering van november vorig jaar met jullie bespraken.  

 

En nu? 

Graag nemen we je nu mee in het vervolg van de Zeeuwse Omgevingsvisie. Wat is er zoal gebeurd en gedaan 

nadat we elkaar in het najaar van 2020 zagen? Wat is de reactie van ZMf en de andere natuurorganisaties? 

Waar leggen we de nadruk op, wat kwam er uit de enquête van ZMf en Natuurmonumenten naar voren en 

welke zaken zijn nog meer belangrijk?  

 


