Verslag ALV 2019 Blauwe Kamer, Rhenen

door Lian Kasper

Aanwezig: Nel Sangers, Sander van Opstal, Jos Dekker, Niek Hazendonk, Jos Verheul, Moniek
Nooren, Lian Kasper, Henk Rampen, Henk Jansen, Johan Meeus, Gerrit Rot, Rianne Meester
Broertjes, Rob Jongman, Philippe Claring Bould, Pieter Germeraard
Mededeling: Aaf Barendrecht en Pieter Slim verhinderd
Verslag ALV 2018: Henk Rampen merkt op dat opzet werkgroepen tot weinig heeft geleid. We
nemen contact op met Diny Tubbing van werkgroep stadsecologie: actie Sander. Blijkt deze
werkgroep niet meer actief, dan wordt deze opgeheven.
IALE: her-toetreden is besproken in bestuur, kosten leken te hoog, en bestuur stelt andere
prioriteiten. Valt er iets te onderhandelen met IALE? Idee: link op de website met suggestie om lid te
worden, om band levend te houden. Sander en Rob gaan opties onderzoeken.
Landschap: mededelingen: Redactie vergaderd bij RWS. Er is een jaarlijks overleg gepland voor
bestuur met redactie.
Nieuwsbrief: ook op de website zetten (actie Lian). Nieuw: ‘opinie’ artikel in nieuwsbrief. Oproep
voor input hiervoor. Ideeën: herstelplan biodiversiteit, deltaplan biodiversiteit. Levert levendige
discussie op. Is er interesse in een werkgroep/input voor volgende nieuwsbrief? Henk Rampen en
Henk Jansen gaan hiervoor zitten.
Academie voor Landschap: Lian en Jos V. geven een korte stand van zaken. Oproep aan aanwezigen:
contact bij o.a. landschappen? Niek: Geert-Jan Heerwaarde. Henk J: Frieske Academie, Theunis
Piersma. Pieter: wat wil je ermee, wat kun je eruit halen, een product? Rianne: hoe trekken we 35ers? Inventarisatie: Hoeveel moet het kosten? Henk R: gangbaar 1300-1500 euro? Pieter: gratis reeks
gekoppeld aan beurs. Link met bijscholen is belangrijk, voor redelijke prijs. Sander: Welke
onderwerpen zou je voor komen? Bv omgevingswet en biodiversiteit. Philippe: zet het in
constructieve setting: bv lagenbenadering inzetten in lokale setting. Henk J: Bodem. Rianne: Het
moet niveau hebben, specialistisch zijn.
Financiën: Goed resultaat Landschap met dank aan Jos D. en Niek voor binnenhalen subsidies.
- Rianne: jaarverslag rommelig. Noemen: leden kascommissie en namen subsidiënten.
- Nel: Laten we vooruit kijken naar toekomst redactie Landschap.
- ALV gaat akkoord met 15 euro toeslag op briefpost. Als je een goede reden hebt post te willen
ontvangen, kun je je melden.
- Kascommissie: Gerrit: positief oordeel over stukken, het is helder en up to date. Waardering voor
stijging reserve. Akkoord voor afboeken oninbare vorderingen. Wil poging wagen om sommige nietbetalers toch te vinden. Waardering voor afzien van onkosten voor bestuur, en onkosten loze
verhuizing. Blij met inzet KNAG voor boekhouding. Advies: overstappen op bank die meer past bij
signatuur WLO. Advies om financieel jaarverslag goed te keuren.

- Begroting: Moniek licht begroting toe. Studiedagen en excursies staan er in omdat we dit weer
willen doen/uitbouwen. Jos D. vult aan: Hoger bedrag Landschap komt door twee dikke
themanummers. Kosten eindredactie pakken lager uit. Deze meevaller wordt nog groter door
gezamenlijke rekening eindredactie, vormgeving. Vormgever GAW wil geringe prijsverhoging.
Voorstel: prijsverhoging accepteren.
- Brieven aan leden meesturen met landschap: kosten hiervoor vallen mee dus dit is een optie.
Rianne: is het erg dat niet-WLO leden ook de brief krijgen via Landschap?
- Niek: met ruimte in budget, waarom niet collectief lid worden van IALE voor 500 euro, en zo weer
opgenomen zijn in wijdere gemeenschap landschapsonderzoek? Sander: dan wel mensen bereid
vinden om hier inhoud aan te geven. We zijn op zoek om levendige vereniging te zijn, activiteiten
kosten tijd. Leuk idee, maar eerst uitwerken. Uitzoeken hoe dit zit met lidmaatschap en voordelen
IALE. Henk: contact Veerle van Gendt. Besluit: we reserveren de ruimte, komen er in het bestuur op
terug hoe/wat na uitzoekwerk. Sander en Rob zoeken dit uit.
Bestuur: Oproep: wie wil toetreden tot bestuur? Philippe: wel ambitie maar vanwege
omstandigheden nu nog niet.
Ledentallen: KNAG heeft aangegeven te willen meedenken over leden werven en Landschap onder
de aandacht brengen. Over de categorie ‘ereleden’: (Sander heeft enkele namen genoteerd in
notities, mbv Rianne). Niek: idee om ereleden op de site te vermelden? Jos D: zijn oudhoofdredacteuren ook deel van ereleden?
Lidmaatschapsbijdragen: akkoord op voorgestelde acties en verhogingen lidmaatschapsgelden als
volgt:
1.
Alle leden binnenkort benaderen via een brief (samen met de lidmaatschap factuur) over
digitalisering van het ledenbestand. Leden die geen email willen doorgeven (of die niet hebben
doorgegeven) zullen een verhoogd tarief moeten betalen (€15 extra).
2.
ALV aankondiging vanaf 2020 wordt alleen verstuurd via de email en ook bekend gemaakt in
de nieuwsbrief en in Landschap (net zoals dit jaar is gebeurd in het 1ste nummer van 2019). We
spreken af om GEEN papieren brieven meer te versturen.
3.
We hebben gesproken over de optie om standaard correspondentie mee te sturen met het
tijdschrift Landschap. Dit bespaart tijd en geld.
4.
Er is gesproken over alle soorten lidmaatschappen: De lidmaatschapsvormen worden
versimpeld, en de lidmaatschapsbijdrage verhoogd per 1 januari 2020. Hieronder de codes en
opmerkingen in het rood
WLID02 : Lidmaatschap inclusief Landschap | Nu: €60, wordt €65
WLID01 : Lidmaatschap zonder tijdschrift | Zal vervallen: Bestaande leden krijgen brief met aanbod
om aan te sluiten bij WLID02 lidmaatschap met tijdschrift
WABO_P : Tijdschrift zonder lidmaatschap | Nu: €50. Zal vervallen: Bestaande leden krijgen brief met
aanbod om aan te sluiten bij WLID02 lidmaatschap met tijdschrift
WABO_I : Instituutsabonnement | Nu: €115, wordt €125

WABO_C : Abonnement via agent, bijvoorbeeld bibliotheken in het buitenland | Nu: €115, wordt
€125
WLID_R : Reductielidmaatschap | Wordt alleen voor studenten Nu: €40 Lidmaatschap studenten en
uitkeringsgerechtigden, incl. abonnement. Wordt €40
WLID99 : Een aantal personen/instellingen en een erelid ontvangen Landschap gratis |Is reeds
vervallen
WLID_PR : Proeflidmaatschap | ½ jaar voor €30. Zal vervallen.
WLIDJAAR : Een jaarlidmaatschap gratis | Is reeds vervallen

Website: Rob: zorg dat ‘nieuws’ niet een jaar oud is. Blijf actief vullen. Rob wil er wel op letten.
Sociale media: doen we niet veel mee, kan beter.
Rondvraag: Lian: aankondiging lezing Matthijs op dinsdag 29 Mei. Rianne: heeft alle nummers vanaf
’74. Wil de vereniging die? Checken of het archief compleet is, vooral WLO mededelingen. Jos V:
merkt op dat we over 3 jaar 50 jaar bestaan.
Afronding en Sluiting.

