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

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

 

dinsdag 20 september 2022 

in vergaderlocatie Buitengein (achter Stal Willig) 

Gein Zuid 16, Abcoude 

 (zaal open: 19.30 uur) 

 

Agenda: 

 

A. HUISHOUDELIJK GEDEELTE (20.00 - 20.45 uur) 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Verslag algemene ledenvergadering 17 april 2019  

 

Het verslag van de vergadering van 17 april 2019 staat vanaf 13 september 2022 op onze website 

en ligt vanaf 19.45 uur bij de ingang ter inzage. 

 

3. Jaarverslag 2019-2022 

 

Het bestuur legt verantwoording af over de gedurende de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten. 

 

4. Financieel verslag 2019-2021 

 

Rien Leemans, penningmeester, licht het financieel overzicht over de periode 2019-2021 en de 

begroting voor 2022 toe. Deze stukken liggen vanaf 19.45 uur bij de ingang ter inzage en zijn vanaf 

13 september 2022 op onze website in te zien. 

De kascommissie doet verslag van haar controlerende activiteiten. 

 

5. Verkiezing leden kascommissie 

  

6. Verkiezing bestuursleden 

 

In 2021 is Hans van Kessel uit het bestuur teruggetreden. Omdat er na de covid-uitbraak geen 

ledenvergadering heeft plaatsgevonden en de zittingsduur van bestuursleden 3 jaar is, is inmiddels 

het volledige bestuur statutair verplicht af te treden. Rien Leemans stelt zich niet herkiesbaar. De 

andere bestuursleden Eric de Leeuw, Tom Snoek, Christian van den Anker en Gerbrand 

Schuurman doen dat wel. Verder draagt het bestuur de leden Maarten van Dijk (beoogd 

voorzitter), Heleen Willig (beoogd penningmeester) en Ellen van Donk voor om tot het bestuur toe 

te treden. Zij draaien al enige tijd warm. Andere kandidaten, ondersteund door tenminste tien 

handtekeningen, kunnen zich tot en met 13 september 2022 aanmelden bij de voorzitter, Rien 

Leemans (info@spaarhetgein.nl of 06-40322336). Geïnteresseerden kunnen bij een van de 

bestuursleden informatie opvragen. 

           

 

Z.O.Z. 
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7. Plannen voor het komende jaar 

 

Welke onderwerpen zullen voor onze vereniging in het komende jaar belangrijke aandachtspunten 

vormen? 

 

8. Rondvraag en sluiting 

 

PAUZE (20.45-21.00 uur) 

 

B. THEMA-GEDEELTE (21.00 - 22.30 uur) 

 

 Boeren in het Gein  

 

In Nieuwsbrief 50 stond een boeiend 

artikel over jonge boeren in het Gein. 

Boeren zijn belangrijk geweest – en zijn 

dat nog steeds - voor vorming van het 

Geinlandschap en hoe zich dat 

ontwikkelt.  

 

Bij het ter perse gaan van de Nieuwsbrief waren de stevige kabinetsplannen om de 

stikstofoverlast terug te dringen, net bekendgemaakt. Deze plannen hebben veel onrust 

en boosheid veroorzaakt, vooral bij de boeren. 

 

Wat betekenen deze plannen voor de boeren in het Gein? Hoe hebben zij dit ervaren en 

wat zijn hun ideeën? Christian van den Anker doet de aftrap.  

 

Daarnaast zal Matthijs Boeschoten, als ondernemend ecoloog verbonden aan 

Wij.land.nl, zijn licht over de plannen laten schijnen.  

 

9. Sluiting (22.30 uur) 

 

Het belooft weer een boeiende avond te worden. Wij zien 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 - 


