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Statutair moet binnen 6 maanden een Algemene Vergadering (AV) belegd worden. Het bestuur
heeft de ontwikkeling rond Covid-19 afgewacht en was juist van plan u in november weer eens uit
te nodigen. Maar het virus haalt ons weer in en wij achten het nu niet verstandig een fysieke
vergadering te organiseren en het ziet er helaas ook niet naar uit dat de situatie op korte termijn
zodanig verbetert dat het dit jaar alsnog wel zou kunnen. Het bestuur stelt u daarom voor, evenals
vorig jaar, te improviseren en de AV per mail te organiseren. Als u hiertegen principiële bezwaren
heeft verzoeken wij u contact op te nemen met de voorzitter Jan Andriese: telefoon 0164 615012.
Er van uitgaande dat u instemt, voorzien wij u door middel een drietal bijlagen van de informatie
die hoort bij de gebruikelijke agenda van de AV. In de eerste, de INFO 114A, wordt de afwerking
van de agenda beschreven.
Daarbij ontbreken natuurlijk nog uw eventuele commentaar, opmerkingen en/ of vragen. Die kunt u
bij alle punten kwijt maar dan wel per mail, telefoon of post. Ik stel voor daarvoor een termijn van
14 dagen te nemen. Na die termijn wordt u door het bestuur weer per mail of post geïnformeerd.
Mail:bertzwiers@kpnmail.nl , bel: 0164 613422 of schrijf: p/a Nederheide 2, 4634TJ, Woensdrecht.
Bert Zwiers,
Secretaris
AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen verslag algemene vergadering 2019
3. Ingekomen stukken/ mededelingen
4. Financieel verslag
5. Verslag Financiële Commissie en benoeming nieuw lid
6. Jaarverslag 2020
7. Decharge bestuur
8. Bestuurszaken
9. Samenwerking
10. Activiteiten en plannen 2022
11. W.v.t.t.k./ Rondvraag
12. Sluiting
1. Opening
Welkom alle leden en donateurs van onze vereniging. Nog nooit hebben we op een algemene
vergadering zoveel mensen kunnen verwelkomen! Het huren van een klein zaaltje in de
Drieschaar in Ossendrecht volstond al vele jaren. Eerlijk gezegd zou het bestuur daar ook dit jaar
de voorkeur aan geven, niet om het aantal aanwezigen maar omdat het zou betekenen dat de
omstandigheden idealer zouden zijn. Nu moeten we maar zien het beste ervan te maken.
2. Vaststellen verslag algemene vergadering 2020
Het verslag is als bijlage 2 toegevoegd. Als u vragen, op- of aanmerkingen heeft wordt u verzocht
die aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur zal daar schriftelijk op reageren.
3. Ingekomen stukken/ mededelingen
- Van de financiële commissie is het verslag van haar bevindingen ontvangen.
4. Toelichting financieel verslag
Het jaar is afgesloten met een voordelig saldo van € 327. De inkomstenkant, bestaande uit
subsidies en contributies is circa € 600 lager dan begroot en voorgaande jaren. De subsidie
van de gemeente Roosendaal (€ 750) is gestopt, de contributies waren € 165 hoger. Rente
kan onderhand buiten beschouwing gelaten worden, die bedroeg slechts € 0,50.
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De totale uitgaven bedroegen € 2.889. Het overgrote deel is uitgegeven aan ondersteuning
van de actie De Staat gedaagd en de actie tegen mestfabrieken resp. € 1500 en
€ 500. M.b.t de kerncentrale Doel werd € 136 uitgegeven en griffierechten waren per saldo
€ 112 positief door restitutie. Reiskosten, website en overige bestuurskosten bedroegen
€ 354. Bankkosten € 119, abonnementen € 155 en voor de Benegora info, die voor een
aantal leden nog per post verstuurd wordt, nog € 175. Het batig saldo van € 3.27 is
toegevoegd aan de reserve voor juridische kosten.
5. Verslag Financiële Commissie
De financiële commissie, bestaande uit de heren Kappelhof en Hagemeijer , heeft de
administratie over 2020 gecontroleerd en in orde bevonden. Verslag van hun bevindingen is
per brief gedateerd?? novemberr 2021, aan het bestuur gemeld. Daarin stelt de commissie
voor penningmeester en bestuur te dechargeren. Voor de heer Kappelhof moet een nieuw
commissielid benoemd worden. Leden kunnen zich per mail melden bij de voorzitter
(jan.andriese@gmail.com).
6. Jaarverslag 2020
Het verslag is als bijlage 3 toegevoegd. Als u vragen, op- of aanmerkingen heeft wordt u verzocht
die aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur zal daar schriftelijk op reageren.
7. Decharge bestuur
Als u na kennisname van het voorgaande en de bijlagen 2 en 3 vragen, op- of aanmerkingen
heeft wordt u verzocht die aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur zal daar schriftelijk
op reageren. Als door de leden schriftelijk of telefonisch geen bezwaren worden ingebracht
worden ze geacht geaccepteerd te zijn en dat daarmee het bestuur is gedechargeerd voor
het in 2020 gevoerde beleid.
8. Bestuurszaken
Geen der bestuursleden is aftredend en er zijn geen nieuwe bestuursleden te verkiezen.
9. Samenwerking
Net als veel andere verenigingen kunnen de natuur- en milieuverenigingen moeilijk bestuursleden
vinden. Door vergrijzing begint dat langzamerhand een probleem te worden. Kennis dreigt verloren
te gaan. De verenigingen werken daarom al veel samen en hebben nu besloten de samenwerking
verder uit te breiden. In de Natuurwerkgroep de Brabantse Wal, onder de paraplu van de
stichting Brabantse Wal, worden de krachten gebundeld. In de Omgevingswet, die volgend jaar
van kracht wordt, is (voor)overleg met belanghebbenden belangrijk. Burger let dus op (ook) uw
zaak.
De natuurorganisaties besloten, mede daarom, tot het creëren van een aanspreekpunt om hun
belangen, die van natuur en landschap dus, te behartigen. Voor alle duidelijkheid, er wordt geen
nieuwe vereniging opgericht. Om meerdere redenen behouden de bestaande verenigingen hun
juridische status.
10. Activiteiten en plannen 2022
Hierna worden de activiteiten/ dossiers opgesomd waaraan we, al of niet gezamenlijk en al
of niet digitaal, deel genomen hebben en/ of ons commentaar, zienswijze of bezwaar
geleverd hebben. In de INFO is er meer gedetailleerd over bericht.
• Groenbeleidsplan
• Omgevingsvisie
• Zonneparken Woensdrecht
• Windpark ZE-BRA (Reimerswaal)
• Poortgebied Bergse Heide
• Groene Agenda (Vliegbasis Woensdrecht – Aviolanda)
• Grootschalige mestbewerking
• PFAS/ PFOS e.a. PF’s
• Container Terminals
• Regulier overleg gemeente Woensdrecht
• Diversen: Mountainbike routes, Hoogspanningstation TenneT, Snelfietspad, Fietspad Halsters
Laag, Bezoekerscentrum Erebegraafplaats
Het programma voor 2022 zal deels zeker bestaan uit de opvolging resp. deelnemen aan dezelfde
activiteiten/ dossiers omdat ze nog niet afgerond zijn. Verder is het programma afhankelijk van de
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al of niet snode plannen die in onze regio gesmeed worden. Nieuwe onderwerpen die al wel
bekend zijn:
• Gemeenteraadsverkiezingen
• Omgevingswet/ -visie/ -plan
11. W.v.t.t.k./ Rondvraag
- Leden/ donateurs. Er zijn recent 2 nieuwe leden ingeschreven. Helaas zijn er ook een aantal
leden overleden en verhuisd. Totaal aantal leden en donateurs per 11 november is 114.
- Verder zal dit punt van de agenda mogelijk aangevuld worden naar aanleiding, en op basis van,
uw inbreng per mail, post of telefoon.
12. Sluiting
U allen een goede gezondheid toewensend, en de hoop uitsprekend dat volgend jaar weer een
‘normale’ algemene vergadering georganiseerd kan worden, wordt deze bijzondere AV gesloten.
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