
 
 

De Jaarvergadering van de WLO 2019 
 
Hoe gaat het met de WLO? Zijn we in staat om een bijdrage aan de vernieuwing van het vak van 
landschapsdeskundige te leveren? Wat zijn de plannen voor het tijdschrift Landschap? Welke 
plannen heeft het bestuur nog meer? Hoe staat de WLO ervoor? Kan ik nog actief worden en waar 
moet ik me aanmelden?   
Al deze vragen staan centraal in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op: 
  

VRIJDAGMIDDAG 24 MEI 2019 in Panoramarestaurant De Blaauwe 
Kamer, (halverwege Wageningen en Rhenen, aan de Rijn) VANAF 12.30. 
 
Introducés zijn van harte welkom, immers het gaat ons vooral om een goede middag te hebben en 
van elkaar te leren. 
Na afloop is er, na de thee/borrel, de jaarlijkse ALV. Onvermijdelijk: als bestuur willen we (financiële) 
verantwoording afleggen, en het boekjaar 2018 afsluiten en jullie commentaar op onze plannen in 
2019 en verder horen. 
  
U kunt zich, vóór 10 mei, voor de ALV opgeven bij het secretariaat van de WLO (wlo@knag.nl). Na 
opgave ontvangt u de stukken voor de vergadering per e-mail. 
 

AGENDA van de Algemene Ledenvergadering WLO 2019 
 
De ALV is aansluitend op de excursie en begint om 17.30 uur, eveneens in Panoramarestaurant De 
Blaauwe Kamer. 
 

16:30   Ontvangst. Koffie/thee zijn aanwezig.  
Napraten over de excursie. 
Er wordt rond 17.00 tevens een snack tegen een kleine bijdrage verstrekt.  
 
Circa 17.30-19.30 ALV 
1.  Opening, vaststelling agenda. 
2.  Notulen ALV 2018, dd. 18 mei 2018. 
3.  Mededelingen. 
4.  Terugblik 2018 (bijlage: beknopt jaarverslag 2018). 
5.  Financiën (Financieel verslag 2018, Begroting 2019); met positief advies door de kascommissie. 
6.  Bestuurssamenstelling: In 2018 zijn Niek Hazendonk en Jos Verheul toegetreden tot het bestuur. 

Het bestuur zoekt naar verdere versterking. Leden die ambitie hebben de ambities van het bestuur 
te helpen realiseren zijn heel hartelijk welkom.  

7. Activiteiten 2019.  
8. Tijdschrift Landschap. 
9. Website WLO, Nieuwsbrief, overige publiciteit. 
10. Rondvraag en sluiting. 
 
U kunt zich, vóór 10 mei, voor de ALV opgeven bij het secretariaat van de WLO (wlo@knag.nl). Na 
opgave ontvangt u de stukken voor de vergadering per e-mail. 
 
 
Hopend zo veel mogelijk mensen te kunnen verwelkomen, 
De secretaris van de WLO, Sander van Opstal, 06-54215466 
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