
 

 

Agenda  

Algemene Ledenvergadering  

d.d. 19 oktober 2021 
 

 

1. Opening en visie op actualiteit door voorzitter Maarten Sas 

 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 22 juni 2021 

+ Bijlage: Verslag ALV 22 juni 2021 

 

3. Mededelingen 

 Statutenwijziging is afgerond.  
 

4. Jaarplan 2022 en Begroting 2022 

+ Bijlage: Concept-Jaarplan 2022 

 Bijgevoegd het concept-Jaarplan 2022, inclusief begroting 2022. Ter vergadering zal een aantal 

onderwerpen worden uitgelicht. We vragen uw instemming voor dit Jaarplan. 

 
5. Ambitie 2030 Duurzame Havens 

 

6. Bestuurssamenstelling 

 Walter de Milliano is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur van ZMf is gestart met de invulling 

van deze vacature. Het bestuur wenst Walter alle goeds toe en dankt hem voor zijn constructieve 

bijdrage aan de organisatie en zijn deskundige inbreng op veel vlakken.  

 

7. Vergaderschema 2022 

Ook in 2022 willen we graag weer een aantal momenten organiseren waarop we elkaar kunnen 

ontmoeten. Daarvoor stellen we de volgende data voor.  

 

Regiobijeenkomsten:  Tholen/St. Philipsland  8 februari 

Walcheren   22 februari 

Zeeuws-Vlaanderen  8 maart 

Bevelanden   22 maart 

Schouwen-Duiveland  5 april 

 

Ledenvergaderingen:  21 juni 2022 

    18 oktober 2022 

 

We gaan er nu vanuit dat we deze bijeenkomsten allemaal weer fysiek kunnen bijwonen. Je ontvangt 

van ons uitnodigingen waarin we je informeren over de uiteindelijke locatie.  

 



 

8. Ingekomen vragen 

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

 

9. Wat ter tafel komt 

 

Themadeel: Veerse Meer Visie 

 

Afgelopen jaren werkte ZMf mee aan de totstandkoming van de Veerse Meer Visie. De intentieovereenkomst is 

getekend, ook door ZMf.  

 

Het proces van de visie liep lang niet altijd vlot. Veel pijplijnprojecten maakten het niet makkelijker. We 
moesten steeds scherp blijven, maar uiteindelijk ligt er een visie waar we tevreden over kunnen zijn. De visie 
sluit goed aan bij de Kustvisie, in het uitvoeringsprogramma is veel aandacht voor verbetering van de 
waterkwaliteit (als fundament voor de natuur én recreatie), een goede afbakening van verblijfsrecreatie en een 
halt op nieuwe projecten langs de randen. 
 
Ter vergadering zal Robbert Trompetter, programmamanager Ruimtelijke Ordening en Landschap, verslag doen 
van het proces, de knelpunten, de aandachtsgebieden, en hoe nu verder.  


