Algemene Ledenvergadering te dinsdag 23 juni 2021
Verslag
1. Opening en mededelingen
• De voorzi9er heet eenieder welkom in deze bijzondere se>ng. We hopen dit najaar opgevolgd
door een fysieke bijeenkomst voor leden om elkaar te ontmoeten in september/oktober dit jaar.
• In 2020 was vanwege de pandemie geen ALV. Het bestuur stuurde vorig jaar daarom het ALVverslag 2019 en de jaarstukken aan de leden, met de mogelijkheid te reageren. Er zijn geen
wijzigingen gemeld; het verslag is door de ALV vastgesteld.
2. Terug- en vooruitblik
2.1. Verantwoording acNviteiten 2020 aan de hand van het sociaal jaarverslag.
2.2. Jaarrekening 2020 en begroNng 2021.
2.3. Verslag kascommissie.
2.4. Herbenoeming kascommissie: Lysander van der Sluis en Tom Bouma
2.5. AcNviteitenplan 2021.
De voorzi9er en de penningmeesten lichten de jaarstukken kort toe. De ledenvergadering besluit:
• Alle jaarstukken vast te stellen;
• De penningmeester decharge te verlenen;
• De leden van de kascommissie te herbenoemen.
3. (Her)benoeming bestuursleden
De ledenvergadering besluit:
• Herbenoemd zijn: Harry Arts (penningmeester), Marion van der Bliek (voorzi9er) en Viktor
Lu>kholt (algemeen bestuurslid).
• Benoemd als secretaris: Jacqueline Rijken (voorheen algemeen bestuurslid).
• Nieuw benoemd als algemeen bestuurslid: Marie Louise Schipper.
4. Rondvraag & slui@ng formeel deel van de ledenvergadering
Nadat er geen vraag bij de rondvraag is gesteld, bedankt de voorzi9er de leden voor hun bijdrage aan
dit formele deel van de vergadering.
PRESENTATIE & GESPREK MET DE LEDEN
Onze gast is Marc Oerlemans, adviseur Bomen bij de Gemeente Amsterdam (Verkeer & Openbare
Ruimte). Marc nam ons mee in de wereld van de bomen en hoe deze te beheren in stedelijk gebied.
Van tevoren konden leden aan de hand van de “VVF Bomenkaart” zelf een bomen inspecNe doen bij
een aantal bomen die op de nominaNe voor kap of snoeien stonden. Hij lich9e toe hoe hij te werk
gaat en vroeg de leden naar hun mening bij een serie kastanjebomen aan de Slingerlaan. We hebben
daar een eerste reacNe op gegeven maar gaan daar zeker, na rijper beraad, op terugkomen bij Marc.
Een leerzame presentaNe waar we in uit werden gedaagd en het vraagt om meer, een andere keer.
Ook het online met elkaar in gesprek gaan is goed bevallen, al vervangt het niet het samenkomen.
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Deelnemers ALV 23 juni 2021
Harry Arts (bestuur)
Koos Bakker
Ans Bakker-Bokkerink
Chris Barendse
Marion van der Bliek (bestuur)
Jan Dijk
Birgit Haﬀmans
Marijke de Heus
Kees de Heus
Cootje Jansen
Viktor Lu>kholt (bestuur)
Jacqueline Rijken (bestuur)
Marie Louise Schipper (bestuur)
Annelies Nanda Teunissen
Verhinderd:
Joop Boers
Mieke Meeuws
Lysander van der Sluis
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