Verslag van de Algemene ledenvergadering van de NatuurWerkgroep gemeente
Rucphen op 24 september 2021.
1. Opening:
Voorzitter Kees Kools opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is heel blij dat we elkaar
weer in levende lijve kunnen ontmoeten. Er hebben zich 2 leden voor deze vergadering afgemeld.
Er zijn overeenkomstig de presentielijsten, naast de 4 bestuursleden (Harrie Tak is op studie), 9 leden
aanwezig.

2. Mededelingen:
Geen.

3. Verslag Kascommissie 2020:
Het positieve advies wordt overgenomen.

4. Jaarrekening 2020:
De jaarrekening wordt conform het voorstel van het bestuur goedgekeurd en is daarmee vastgesteld.

5. Jaarverslag 2020:

Het jaarverslag wordt voor kennisname aangenomen.

6. Raming 2021 – begroting 2022:
Penningmeester Toine Wagemakers licht de raming 2021 en de begroting 2022 kort toe.
De raming 2020 komt iets gunstiger uit dankzij de nieuwe leden en de ontvangst van een eenmalig
legaat van € 750.
De begroting 2022 komt minder gunstig uit dan de raming 2020. De ontvangsten zijn voorzichtig
begroot, terwijl de eigen bijdrage aan het Forest Fitness project groter zal zijn, daar de
subsidiemogelijkheden uitgeput zijn.
Mogelijk wordt de post verzekering hoger ten gevolge van uitbreiding van de dekking voor de
wettelijk toegenomen aansprakelijkheid van het bestuur.
De vergadering stemt in met de begroting 2022.

7. Bestuurssamenstelling
Toine Wagemakers wordt, conform het voorstel van het bestuur, als bestuurslid voor de komende 4
jaar herbenoemd.

8. Benoeming Anton van der Kaag tot lid van de kascommissie:
Anton van der Kaag wordt, conform het voorstel van het bestuur, voor de komende 2 jaar benoemd
tot lid van de kascommissie.

9. Rondvraag:
Geen

10. Sluiting
Voorzitter Kees Kools constateert dat we een financieel gezonde en actieve vereniging zijn. Wij
worden bij de gemeente steeds meer gewaardeerd als zakelijke gesprekspartner. Met de oproep om
jonger bloed aan te trekken voor de toekomst sluit hij de vergadering met dank aan de aanwezigen.
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