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

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

 

woensdag 17 april 2019 

in het Viscentrum (naast Fort Abcoude) 

Molenweg 19, Abcoude 

 (zaal open: 19.30 uur) 

 

Agenda: 

 

A. HUISHOUDELIJK GEDEELTE (20.00 - 20.45 uur) 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Verslag algemene ledenvergadering 18 april 2018  

 

Het verslag van de vergadering van 18 april 2018 staat op onze website en ligt vanaf 19.45 uur bij 

de ingang ter inzage. 

 

3. Jaarverslag 2018 

 

Het bestuur legt verantwoording af over de in het afgelopen jaar uitgevoerde activiteiten. 

 

4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 

 

Rien Leemans, penningmeester, licht het financieel overzicht 2018 en de begroting voor 2019 toe. 

Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur bij de ingang ter inzage en zijn vanaf 10 april 2019 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 bestuursleden 

 

Reglementair verplicht af te treden zijn dit jaar Gerbrand Schuurman en Eric de Leeuw. Zij stellen 

zich beide herkiesbaar. Andere kandidaten, ondersteund door tenminste tien handtekeningen, 

kunnen zich tot en met 22 april 2019 aanmelden bij de voorzitter, Rien Leemans 

(info@spaarhetgein.nl). Geïnteresseerden kunnen bij een van de bestuursleden informatie 

opvragen. 

           

7. Plannen voor 2019 

 

Welke onderwerpen zullen voor onze vereniging in 2019 belangrijke aandachtspunten vormen? 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Z.O.Z. 



  

 

PAUZE (20.45-21.00 uur) 

 

 

B. THEMA-GEDEELTE (21.00 - 22.30 uur) 

 

 Windturbines en zonneweiden in het Gein?  

 

Onze gemeente wil in 2040 klimaatneutraal zijn. 

Daarvoor zullen er diverse grote windturbines en 

veel zonneweiden binnen onze gemeentegrenzen 

moeten verrijzen.  

 

Waar moeten die komen? Onze vereniging heeft zich 

tot dusverre altijd tegen windturbines in het 

Geingebied uitgesproken.  

 

De gemeente inventariseert momenteel de 

randvoorwaarden waaraan locaties moeten voldoen, 

willen deze als zoeklocatie kunnen worden 

aangemerkt. 

 

Wat vindt u? 

 

Aan de hand van diverse stellingen willen we peilen 

hoe u hierover denkt. 

 

 

9. Sluiting (22.30 uur) 

 

Het belooft weer een boeiende avond te worden. Wij zien met belangstelling uit naar uw komst! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eric de Leeuw (secretaris) 

Gein Zuid 24 

1391 JE Abcoude 

tel 06-52656507 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bekijk ook onze website www.spaarhetgein.nl - 
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