
 
Vereniging Spaar het Gein                                                                                                              www.spaarhetgein.nl 
Gein Zuid 24                                                                                                                                      info@spaarhetgein.nl 
1391 JE Abcoude                                                                                                                                            KvK 40482336 
tel. 0652656507                                                                                                                           NL86 TRIO 0198 5295 54 

 

 

Namens het bestuur nodig ik u hierbij uit voor het bijwonen van  

de vijfentwintigste algemene ledenvergadering, die dit jaar zal worden gehouden op: 

 

woensdag 14 juni 2017 

Onder de Hanebalken 

boven café-restaurant De Eendracht (lift aanwezig) 

Hoogstraat 37, Abcoude 

 (zaal open: 19.30 uur) 

 

Agenda: 

 

A. HUISHOUDELIJK GEDEELTE (20.00 - 20.45 uur) 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Verslag algemene ledenvergadering 26 oktober 2016 

 

Het verslag van de vergadering van 26 oktober 2016 staat vanaf 8 juni 2017 op onze website en ligt 

ter vergadering bij de ingang ter inzage. 

 

3. Jaarverslag 2016 

 

Het bestuur legt verantwoording af over de in de afgelopen verslagperiode verrichte activiteiten. 

 

4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017 

 

Rien Leemans, penningmeester, licht het financieel verslag 2016 en de begroting voor 2017 toe. 

Deze stukken liggen vanaf 19.30 uur bij de ingang ter inzage en zijn vanaf 8 juni 2017 op onze 

website in te zien. 

De kascommissie doet verslag van haar controlerende activiteiten. 

 

5. Verkiezing leden kascommissie 

  

 De huidige leden Liesbeth Boswijk en Gay Jannette Walen stellen zich herkiesbaar voor nog een 

jaar. 

 

6. Verkiezing bestuurslid 

 

Rien Leemans heeft zijn statutaire termijn van drie jaar er op zitten, en stelt zich herkiesbaar. 

Andere kandidaten, ondersteund door tenminste tien handtekeningen, kunnen zich tot en met 8 juni 

2017 aanmelden bij de secretaris, Eric de Leeuw (06-52656507). Geïnteresseerden kunnen bij een 

van de bestuursleden informatie opvragen. 

 

7. Plannen voor 2017 

 

Welke onderwerpen zullen voor onze vereniging in 2017 belangrijke aandachtspunten vormen? 

 

8. Rondvraag en sluiting 

 

PAUZE (21.00-21.15 uur)          
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B. THEMA-GEDEELTE (21.15 - 22.30 uur) 

 

 Nieuwe kwaliteiten tussen het Gein en de Vecht 

Nut en noodzaak van natuurverbindingen 

 

Er wordt druk gebouwd aan de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal. We zijn benieuwd 

wat dit aan extra fietsverkeer gaat opleveren. Even nieuwsgierig zijn we naar het toekomstig 

gebruik van de gelijktijdig aangelegde natuurverbinding. Dieren kunnen door de kanaaloevers, die 

aangepast worden, zwemmend het kanaal oversteken. Dit maakt de uitwisseling van fauna tussen de 

natuurgebieden mogelijk en versterkt de natuur. Wat zijn de verwachtingen van de bedenkers van 

de verbinding en waarop zijn deze gebaseerd? 

Mascha Visser, landschapsarchitect bij Bureau Waardenburg te Culemborg en betrokken bij het 

project, is bereid gevonden ons hierover met behulp van een beeldpresentatie te informeren. 

 

 

 
 

 
9. Sluiting (22.30 uur) 

 

Het belooft een boeiende avond te worden. Wij zien uit naar uw komst! Ook niet-leden zijn 

welkom om kennis te kunnen maken met de vereniging. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Eric de Leeuw (secretaris) 

Gein Zuid 24 

1391 JE Abcoude 

tel 06-52656507 

 

 

 

- bekijk ook onze website www.spaarhetgein.nl - 

 

 


