
 
 

VERSLAG Algemene Ledenvergadering 16 maart 2017 

plaats/zaal: de Reehorst te Ede 

tijd: 13.30 uur 

aanwezig : plm. 230 personen 

                 plm. 95 leden 

 

1. Opening en mededelingen  

Voorzitter Wim Groeneweg is helaas verhinderd de vergadering bij te wonen. In zijn 

plaats opent secretaris/penningmeester Kees van Dalen de vergadering. Hij verwijst naar 

het feit dat signalen uit het klanttevredenheidsonderzoek zijn opgepakt. Resultaten zijn 

maandelijkse nieuwbrieven, vakbroeders bijeenkomsten, actuele website en actievere 

participatie van leden via forum.  

Model licentieovereenkomst/ contract is afgerond en gepubliceerd/ beschikbaar gesteld. 

Uiteraard is het aan iedere gemeente zelf om eigen toevoegingen overeen te komen met 

AnteaGroup. 

 

Op dit moment heeft de vereniging 103 leden. Er is ruimte voor nieuwe leden, met ons 

allen zijn we sterk richting de AnteaGroup.  

               

2. Verslag algemene ledenvergadering 17 maart 2016   

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 17 maart 2016 wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

3. Vaststelling jaarverslag 2016 

Het jaarverslag 2016 zoals toegezonden en op de website vermeld, wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

  

4. Vaststelling financieel verslag 2016 

 

Het financieel verslag wordt toegelicht door de penningmeester de heer van Dalen. De 

jaarrekening resulterend in een overschot van ongeveer € 15.000 wordt ongewijzigd 

vastgesteld. Het voordelig resultaat is met name het gevolg van meevallers t.o.v. de 

begroting. Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de vereniging. 

Het bestuur gaat afwegen op welke wijze het eigen vermogen kan worden ingezet.  De 

vergadering gaat akkoord en verleent hiermee het bestuur décharge. 

 

 



5. Jaarplan 2017 

 

Belangrijkste pijlers zijn de activiteiten/plannen van de themagroepen, deze hebben 

hiertoe eigen jaarplannen opgesteld en zijn de onderleggers voor dit jaarplan. 

Het jaarplan 2017, wordt overeenkomstig het voorliggende ontwerp vastgesteld. Zowel 

het bestuur als de themagroepen en projectgroepen geven hierin aan welke onderwerpen 

dit jaar op de agenda staan. 

Nieuwe activiteit van het bestuur is het organiseren van bestuurdersbijeenkomsten 

teneinde het bestuur van gemeenten de toegevoegde waarde van GBI te laten ervaren. 

 

 

6. Vaststelling begroting 2017 

 

De begroting voor het lopende boekjaar 2017 wordt overeenkomstig het voorstel van het 

bestuur vastgesteld. E.e.a. betekent dat de contributie gezien de reservepositie wederom 

ongewijzigd kan blijven en als volgt luidt: 

 

                        

Tot 25.000 inwoners € 50 

 

Van 25.000 tot 60.000 inwoners 

 

€ 150 

 

Groter dan 60.000 inwoners € 250 

 
 
 
7. Presentatie website en forum 

 

Onze communicatieadviseur Linda Hof presenteert de vernieuwde website van de 

vereniging. Daarna wordt inzicht gegeven in het interactieve forum, zij doet een oproep 

aan de leden om hieraan deel te nemen teneinde elkaar te versterken in het gebruik van 

GBI. 

 

 

8. Uitreiking Award 

 

Voor de eerste keer wordt de GVAG Award uitgereikt. Na een afgewogen oordeel door 

een deskundige jury is de gemeente Echt-Susteren als beste GBI-gebruiker. Dit is het 

begin van een jaarlijks terugkerende traditie, de voorzitter doet een oproep aan allen om 

te streven naar deze prijs. 

 

 

9. Rondvraag en Sluiting 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Vervolgens sluit de voorzitter de 

vergadering en introduceert de gastspreker van vandaag: de bekende tv-boswachter 

Marieke Schatteleijn van Staatsbosbeheer. 

 

 

 

 


