
 

Agenda Jaarvergadering 21 maart 2017 

Wieringermeer, Wieringen en Medemblik e.o. 

Beste leden, 

 

Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven nodigt U graag uit voor onze Jaarvergadering op dinsdag 21 maart 2017, 

welke zal worden gehouden bij Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Noorderdijkweg 24b te Wieringerwerf. 

 

Hieronder vinden jullie de agenda voor deze avond. Via onze website (www.wierhaven.nl) kunnen de notulen van de 

vorige jaarvergadering en het financieel jaarverslag worden inzien. Mocht u geen mogelijkheid hebben de stukken via 

deze weg te openen, kunt u contact opnemen met de secretaris op telefoonnummer 0227-743345. 

  

Als extra aandachtspunt willen we jullie attent maken op de contributieplicht. Onderaan deze pagina vindt U meer 

informatie namens de penningmeester. 

  

Wij hopen jullie allen te treffen op dinsdag 21 maart aanstaande! Bij vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken op 

secretaris@wierhaven.nl of op 0227-743345. 

 

Hartelijke groet, 

Het bestuur van Natuurvereniging Wierhaven 

Agenda Jaarvergadering 21 maart 2017 
Datum  Dinsdag 21 maart 2017, aanvang 20:00 uur 

Locatie  Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Noorderdijkweg 24b, Wieringerwerf 

Voorzitter John van Dorland 

 
20:00  Welkomstwoord door de voorzitter 

20:00-20:05  Accorderen van de agenda (John) 

20:05-20:10 Goedkeuren van de notulen van de 15 maart 2016 (John) 

20:10-20:15 Ingekomen stukken (Bob) 

20:15-20:25 Presentatie jaarrekening 2016. Decharge door de kascommissie (Klaas) 

20:25-20:35 Presenteren begroting 2017 (Klaas) 

20:35-20:40 Kascommissie 2017 (Klaas) 

20:40-20:45  ANBI status: wel of niet? (John) 

20:45-20:55 Aftreden Voorzitter John van Dorland 

20:55-21:10 Pauze 

21:10-21:20 Vacatures bestuurstaken (Bob/Klaas) 

21:20-21:30 Communicatie: digitaal of post (Bob) 

21:30-21:35 Veldwerkzaamheden (Laurens) 

21:35-21:40 Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (Klaas/Laurens) 

21:40-21:45 Boer & Natuur Fair: de status (Bob) 

21:45-21:50 Jeugdactiviteiten: hoe vliegen we het aan (Bob) 

21:50-21:55 Investeringen: ideeën en voorbeelden (Bob)  

21:55-22:05 Samenwerkingen: projecten (Bob/Klaas) 

22:05-22:15 Rondvraag  

22:15  Afsluiting en dankwoord 

Contributie 2017 
Deze maand (maart) zal de contributie voor 2017 weer moeten worden voldaan. Voor alle leden die een automatische 

incasso hebben ondertekend zal dit automatisch gebeuren. Mocht u geen automatische incasso hebben ondertekend 

dan willen wij u vragen om uiterlijk 31 maart 2017 de contributie te voldoen.  

 

De lidmaatschapskosten voor 2017 bedragen €15,- voor leden, €10,- voor jeugdleden, €7,- voor huisgenoten en €5,- 

voor donateurs. Het bedrag kan worden gestort op NL43 RABO 0138.1719.98 t.n.v. WIERHAVEN. 

 

Bij vragen of onduidelijkheden kan men contact opnemen via penningmeester@wierhaven.nl 
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