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

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

 

woensdag 18 april 2018 

Fort Nigtevecht 

Velterslaan 1, Abcoude 

 (zaal open: 19.30 uur) 

 

Agenda: 

 

A. HUISHOUDELIJK GEDEELTE (20.00 - 20.45 uur) 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Verslag algemene ledenvergadering 14 juni 2017 

 

Het verslag van de vergadering van 14 juni 2017 staat vanaf 1 april 2018 op onze website en ligt 

ter vergadering bij de ingang ter inzage. 

 

3. Jaarverslag 2017 

 

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

Onder meer de rol van Spaar het Gein in discussies over helikoptervluchten, verkeersafwikkeling, 

de Geinboogbrug, bomenkap, en voorzieningen voor duurzame energie passeren de revue. 

 

4. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 

 

Rien Leemans, penningmeester, licht het financieel verslag 2017 en de begroting voor 2018 toe. 

Deze stukken liggen vanaf 19.30 uur bij de ingang ter inzage en zijn vanaf 11 april 2018 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 

 

Tom Snoek en Christian van den Anker hebben hun statutaire termijn van drie jaar er op zitten, en 

stellen zich herkiesbaar. Daarnaast stelt zich verkiesbaar Hans van Kessel, die het afgelopen jaar 

al heeft meegedraaid in het bestuur. Het bestuur stelt voor hen drieën te (her)kiezen. 

Andere kandidaten, ondersteund door tenminste tien handtekeningen, kunnen zich tot en met 11 

april 2018 aanmelden bij de secretaris, Eric de Leeuw (06-52656507). Geïnteresseerden kunnen bij 

een van de bestuursleden informatie opvragen. 

 

7. Plannen voor het jubileumjaar 2018 

 

Welke onderwerpen zullen voor onze vereniging in 2018 belangrijke aandachtspunten vormen? 

Onder meer de invulling van de Geindag zal worden toegelicht. Zoals al in Nieuwsbrief 42 is 

aangekondigd, vieren we het 25-jarig jubileum op zondagmiddag 17 juni. Van 12.00 tot 17.00 uur 



zullen een twintigtal bedrijven en particulieren aan Gein-Noord en Gein-Zuid belangstellende 

bezoekers laten zien wat het Gein te bieden heeft. Zet dit vast in uw agenda! Het programma zal 

tijdens de vergadering al verkrijgbaar zijn. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

 

 

PAUZE (21.00-21.15 uur)          

 

 

B. THEMA-GEDEELTE (21.15 - 22.30 uur) 

 

 Wildbeheer in het Gein 
Leven en laten leven? 

 

Wildbeheer is een hot item, zeker sinds de discussies over bijvoederen in de Oostvaardersplassen. 

In hoeverre hebben weidevogels, die we graag in het Gein (zouden) zien, last van vossen? In 

hoeverre hebben boeren last van ganzen of andere dieren?  

 U ziet ze wellicht niet, maar zowel vossen als jagers zijn van tijd tot tijd actief in het Gein. Vossen 

en ganzen laten zich lastig uitnodigen, maar we hebben wel een jager bereid gevonden om te 

vertellen wat zijn rol is en hoe hij die uitvoert. Ronald Wenneker, jager uit Nederhorst den Berg, 

is te gast op onze vergadering en gaat zo nodig met u de discussie aan. 

 

 

 
 

 
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. Er is weinig parkeergelegenheid bij het 

Fort. Probeer te poolen of kom per fiets! En trek wat warms aan. In forten is het altijd koeler dan 

erbuiten. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Eric de Leeuw (secretaris) 

Gein Zuid 24 

1391 JE Abcoude 

tel 06-52656507 

 

- bekijk ook onze website www.spaarhetgein.nl - 


