
 

Verslag  

Algemene Ledenvergadering  

d.d. 18 oktober 2022  
 

 

 

(de presentatie van deze avond is onderdeel van het verslag en op te vragen bij het secretariaat van ZMf: 
info@zmf.nl) 

 

1. Opening en visie op actualiteit door voorzitter Maarten Sas  

De voorzitter heet iedereen welkom en noemt het nodige aan actuele onderwerpen waar de ZMf aan 
werkt en voor gevraagd wordt. Het is een veelheid aan onderwerpen die het lastig maken om met de 
huidige personele bezetting te realiseren.  

Voor ZMf heeft de uitdeelactie van Plan Boom hoge ogen gegooid, de actie bracht ons zelfs ook nieuwe 
leden.  

 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 21 juni 2022  

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  

  

3. Mededelingen  

 Kennismaking Denise de Leeuw; nieuwe programmamanager krijgt de gelegenheid zich zelf voor te 
stellen.  

 Kennismaking Niels de Vreede; student Watermanagement en Aquatische Ecotechnologie aan de HZ 
en voor zijn afstudeeropdracht aan de slag bij ZMf. Voor de Raad van Inspiratie zet hij zich in voor 
verbinding van jeugd aan ZMf.  

  

4. Jaarplan 2023 en Begroting 2023  

Ira geef aan welke zaken er zoal in het Jaarplan aan de orde komen, ze stipt een aantal highlights aan. 
Vervolgens geven zowel Mascha als Denise een toelichting op een aantal punten binnen hun eigen 
thema’s.  

 

Desgevraagd worden vragen uit de zaal beantwoord. Denktank Tij heeft een vraag over het thema 
Duurzaamheid en het actieplan Industrie. Wat is de precies de overweging om een actieplan op te stellen 
en daar een select groepje deskundigen voor uit te nodigen? Tij leest dit voor het eerst en is daar verrast 
over. Ira verwoord wat de historie op het onderwerp Duurzame Havens is en wat de plannen voor de 
komende tijd zijn vanuit de Provinciale Natuur en Milieufederaties (natuurinclusiviteit) voor de 
verschillende industrie-clusters in Nederland in het algemeen en per regio in het bijzonder.  

 

Er wordt vanuit de zaal opgemwerkt dat in veel voorgestelde resultaten termen als ‘verkennen’, 
onderzoeken e.d. staan. Vraag is of er achter de initiatieven ook concretere opbrengsten geformuleerd 
kunnen worden. Ira geeft aan dat het altijd lastig is om in de periode juni-oktober al te formuleren wat je 
opbrengsten volgend jaar zullen zijn, terwijl je nog vol werkt aan de resultaten van het lopende 
kalenderjaar. Met deze wijze van formuleren kun je voortborduren op de resultaten die je dit jaar bereikt  
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zonder gedurende het volgende werkjaar de afspraken in de subsidieafspraken formeel te moeten 
wijzigen.  

 

De ledenvergadering keurt het jaarplan 2023 goed.  

 

5. Bestuurssamenstelling  

 Vacature secretaris DB is nog niet gevuld, het bestuur van ZMf roept kandidaten op zich te melden.  
 Maarten Sas, voorzitter ZMf, is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.   
 Godert van der Feltz is om privéredenen afgetreden als bestuurslid van ZMf.   
 Albert de Bruijn, voorgedragen als voorzitter gedurende het komende jaar; hij geeft een toelichting. 

Wil zich inzetten om in die tijd een nieuwe voorzitter, secretaris en vicevoorzitter te zoeken omdat hij 
oktober volgend jaar zelf zijn eerste termijn afsluit en dan niet herkiesbaar zal zijn. De vergadering 
neemt het voorstel bij acclamatie over en is blij met zijn invulling van het voorzitterschap van ZMf.  

  

Eerder dit jaar trad Roel Mooij terug als lid van het Dagelijks Bestuur en bleef aan als lid van het 
Algemeen Bestuur. Met bovenstaande wijzigingen heeft ZMf een drietal vacatures in het bestuur, waarbij 
zowel de functie van voorzitter als secretaris vacant zijn. Het bestuur roept kandidaten voor op zich te 
melden.   

  
6. Vergaderschema 2023  

De volgende data voor ledenvergadering 2023 zijn: 

 Dinsdag 20 juni 2023 

 Dinsdag 24 oktober 2023 

  

Per vergadering zal er vooraf een uitnodiging worden verstuurd met informatie over de locatie.  

  

7. Ingekomen vragen  

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

Stichting Duinbehoud heeft vooraf een vraag gesteld aan ZMf en houdt daar tijdens de vergadering een 
korte presentatie over dynamisch strand. De presentatie is op te vragen bij het secretariaat van ZMf. ZMf 
en Duinbehoud zullen op een later moment afstemmen over de aanpak om op dit onderwerp samen op 
te trekken.  

  

8. Wat ter tafel komt  

Van de gelegenheid om vragen te stellen wordt geen gebruik gemaakt.  

Albert de Bruijn neemt nog wel de gelegenheid om Maarten te danken voor zijn voorzitterschap en inzet 
voor ZMf. Ter vergadering overhandigd hij een klein presentje en volgens de traditie zal ZMf voor 
Maarten een boom (laten) planten. 

  

Themadeel 
Na de pauze geeft Thijs Poortvliet een presentatie over Schoon water; Ecologische Waterkwaliteit. De 
presentatie is op te vragen bij het secretariaat van ZMf: info@zmf.nl of 0118 654180. 

  

mailto:info@zmf.nl

