
 

 

Agenda  

Algemene Ledenvergadering  

d.d. 21 juni 2022 
 

1. Opening en visie op actualiteit door voorzitter Maarten Sas 

 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 19 oktober 2021 

+ Bijlage: Verslag ALV 19 oktober 2021. 

 

3. Mededelingen 

 
4. Jaarverslag 2021 

+ Bijlage: Concept-jaarverslag 2021 

 Bijgevoegd het concept-jaarverslag 2021, inclusief jaarrekening. Ter vergadering zal de directeur van 

ZMf een aantal onderwerpen uitlichten en zal de penningmeester verslag doen van de financiële stand 

van zaken. 

 

5. Bestuurssamenstelling en -verkiezing 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur veel tijd en energie gestoken in de samenstelling. De 

sollicitatiecommissie sprak verschillende kandidaten. Hieronder de stand van zaken en een overzicht van 

de kandidaatstellingen. 

 Roel Mooij treedt terug uit het Dagelijks Bestuur van ZMf en neemt graag weer zitting in het 

Algemeen Bestuur. Met zijn terugtreden uit het  DB is de bestuursfunctie van secretaris vacant. We 

roepen kandidaten op zich voor deze vacature te melden. 

 Edie Engels heeft helaas zijn aftreden als bestuurslid  van ZMf aangekondigd en stelt zich niet 

herkiesbaar. Met zijn vertrek uit het bestuur van ZMf is de bestuursfunctie van penningmeester 

vacant.  

 Thomas Collette stelt zich kandidaat als bestuurslid van ZMf. Ter vergadering zal hij zichzelf 

voorstellen. 

 Winnie Versol stelt zich kandidaat als bestuurslid van ZMf. Ter vergadering zal zij zichzelf 

voorstellen. 

 Gilles de Vriendt stelt zich kandidaat als bestuurslid van ZMf en meer specifiek voor de functie van  

penningmeester in het Dagelijks Bestuur. Ter vergadering zal hij zichzelf voorstellen. 

 

6. Ambitie 2030 Duurzame Havens 

Met de partners (Provincie Zeeland, Portiz, North Sea Port, ZMf) is het afgelopen half jaar gesproken 

over de samenwerking Ambitie 2030. Uiteindelijk zijn alle partners eensgezind om het idee van een 

convenant Ambitie 2030 te verlaten. In het licht van de tijd was dit convenant voor alle partijen zeer 

waardevol, maar inmiddels is er een andere werkelijkheid waarin we moeten acteren. We 

onderschrijven allemaal een goede regionale en grensoverschrijdende samenwerking in het belang van 



verduurzaming van de havens en industrie. Daarvoor wordt er een bestuurlijk afstemmingsoverleg 

gestart met als onderwerpen: Duurzame Economie, Schone Mobiliteit, Biodiversiteit, Schone Lucht & 

Gezonde Waterkwaliteit. Ter vergadering geven we meer toelichting. 

 

7. Wat ter tafel komt 

 

Themadeel:  

In een informatieve setting worden we bijgepraat over een actueel onderwerp. Meer info volgt via mail en 

website.  

 


