
 
 

 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2022 
Datum en tijd: donderdag 21 april 2022, 20.00 uur  

Plaats: Infoschuur van het Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103, Hilversum 

 

Agendapunten  

1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2021 op 23 september 2021  

2. Jaarverslag over 2021 

3. Financiële zaken 

a. Jaarrekening en verantwoording over 2021 

b. Verslag van de kascommissie 2021 

c. Benoeming van de kascommissie 2022 

d. Vaststelling van de begroting 2022 

4. Benoeming leden van het bestuur 

Onze voorzitter, de heer Hans Metz, heeft vorig jaar aan het einde van zijn bestuurstermijn aangeboden 

om nog een jaar extra in functie te blijven. Tot onze vreugde zijn wij erin geslaagd een goede opvolger 

voor hem te vinden en hij zal het bestuur nu verlaten. De heer Metz zal als adviseur Ruimtelijke 

Ordening aan onze vereniging verbonden blijven. Als opvolger dragen wij voor de heer Jan 

Kwekkeboom.  

Gerrie Coerts heeft ons laten weten om persoonlijke omstandigheden zijn bestuurslidmaatschap te 

willen beëindigen. Het bestuur stelt voor mevrouw Maaike Van Lidth de Jeude en de heer Piet Hein 

Ottervanger te benoemen tot lid van het bestuur.  

In het tijdschrift van april 2022 vindt u een persoonlijke introductie van onze nieuwe bestuursleden.  

Leden van de vereniging kunnen ook kandidaten voor het lidmaatschap van het bestuur voordragen. Zie 

artikel 7, lid 3, van de statuten voor de te volgen procedure. 

5. Terug- en vooruitblik door de voorzitter, de heer Hans Metz 

6. Rondvraag 

Pauze, tot circa 20.45 uur 

Lezing over Zanderijen in het Gooi, door Dolf van Elten.  

Zandafgravingen, milieudelict of bron van bijzondere landschappen? Maar hoe natuurlijk is het Gooi 

eigenlijk? En waarom ligt het zand hier zo maar voor het opscheppen? 

Aanmelding en reactie 

Wij verzoeken u uw aanwezigheid bij de vergadering door te geven via het e-mailadres: 

info@vriendenvanhetgooi.nl.  

  



 
 

 

De stukken zijn te vinden op de website www.vriendenvanhetgooi.nl, en ook opvraagbaar per e-mail via 

info@vriendenvanhetgooi.nl. Ook zijn er (beperkt) afdrukken beschikbaar tijdens de vergadering. Wij 

stellen het op prijs als u eventuele vragen, opmerkingen en/of suggesties vooraf bij de secretaris indient 

(secretaris@vriendenvanhetgooi.nl), zodat deze goed voorbereid besproken kunnen worden tijdens de 

vergadering. 

Mocht u verhinderd zijn aan de vergadering deel te nemen maar toch uw inbreng willen leveren bij een 

of meer agendapunten, dan kan dat. U kunt een e-mail sturen naar secretaris@vriendenvanhetgooi.nl of 

per post naar het adres: Vereniging Vrienden van het Gooi, Antwoordnummer 620, 1270 WB Huizen. Wij 

ontvangen uw reactie graag vóór 10 april 2022. Uw inbreng zal dan tijdens de vergadering kunnen 

worden ingebracht. 


