
 
AGENDA JAARVERGADERING 2021 (ALV) NKBV REGIO RIJNLAND 

 

De ALV wordt gehouden op Woensdag 10 Maart 2021, 

helaas niet op locatie maar virtueel via ZOOM (zoom link volgt) 

 

Aanvang 20:00 uur, Zoom sessie open vanaf 19:45 uur. 

 

1.  Opening, vaststellen agenda, vaststelling aanwezigheid leden, machtigingen, afmeldingen. 

 

2.  Mededelingen en ingekomen stukken. 

 

3.  Vaststellen notulen Jaarvergadering 11 maart 2020 (zie vergaderstukken). 

 

4.  Presentatie Jaarverslag 2020 (zie vergaderstukken) – beantwoording vragen – goedkeuring 

door jaarvergadering.% 

 

5.  Financieel Jaarverslag 2020 (zie vergaderstukken): verslag Kascommissie 2020 - toelichting 

door penningmeester - beantwoording vragen - goedkeuring door jaarvergadering.  

 

6.  Begroting 2021 (zie vergaderstukken): 

 Toelichting door voorzitter (beleidsvoornemens) en penningmeester (financiën) - 

beantwoording vragen - goedkeuring door jaarvergadering. 

 

7.  Voordragen en verkiezen Kascommissie 2021.  

 Bas Hermus en John Val hadden zich in 2020 beschikbaar gesteld voor de kascommissie en 

hebben voor deze ALV de financiële zaken gecontroleerd. Voor komend jaar zoeken we 

weer twee leden voor de controle in maart 2021. Kandidaten zijn welkom en kunnen zich 

voorafgaand of tijdens de vergadering bij de voorzitter kenbaar maken. 

 

8.  Voordragen en verkiezen afgevaardigden NKBV-VvA 2021.  

 De regio heeft 5 plaatsen voor stemgerechtigde Afgevaardigden naar de NKBV-VvA.  

 Vijf mensen hebben zich beschikbaar gesteld als regiovertegenwoordigers op de VvA   

  (Sid Houtman, Peter Boogaard, Peter Schouten, Job Jansen, Bas Hermus), 

  en 3 als reserve 

  (Marie-Jose Wijntjes, Marcella de Baat, Erik Kleiss).  

 Maar ook andere regioleden zijn welkom om zich beschikbaar te stellen. In geval van 

meer dan 5 kandidaten zal er mogelijk ter plaatse een stemming moet worden gehouden. 



Ook is er nog plaats voor een aantal Reserve-Afgevaardigden die verhinderde 

Afgevaardigden eventueel kunnen vervangen.  

 Aanmelding kan via voorzitter, penningmeester of secretaris, of persoonlijk op de 

vergadering 

 

9.  Samenstelling bestuur 2020. 

 Voorzitter: In maart 2020 werd Job Jansen door de vergadering tot voorzitter gekozen voor 

een tweede termijn van drie jaar, en Renate van der Molen voor een eerste termijn van 

drie jaar als penningmeester. 

 Erik Kleiss werd in 2018 in het bestuur herkozen voor een tweede termijn van drie jaar en 

vervult de rol van secretaris. Zijn termijn loopt nu af en Erik is beschikbaar voor een derde 

(laatste) termijn. 

 Michiel Zaaijer werd in 2018 als bestuurslid gekozen, in de rol van coördinator van de 

Klimcursussen. Zijn termijn loopt nu af en Michiel is beschikbaar voor een tweede termijn . 

 

 Het bestuur nodigt andere leden van de regio uit om zich beschikbaar te stellen als extra 

bestuurslid, of zich als tegenkandidaat van de voorgestelde personen kenbaar te maken 

bij de voorzitter. Dit moet geschieden, uiterlijk voor aanvang van de vergadering. 

 Behoudens goedkeuring van de vergadering en haar beslissing over eventuele andere 

kandidaten zal het bestuur in 2021 dan bestaan uit: 

• Job Jansen (verkozen als voorzitter), 

• Renate van der Molen (in de functie van penningmeester), 

• Erik Kleiss (in de functie van secretaris), 

• Michiel Zaaijer (in de functie van coördinator klimcursussen). 

 

10. Rondvraag, sluiting. 

   

Na een korte pauze zal Henno van Dokkum een presentatie geven over zijn 

klimavontuur in januari 2020 in Marokko waar hij en een paar vrienden juweeltjes 

van tochten hebben kunnen maken. 

 

En daarna is het nog borreltijd om wat na te praten met een drankje en hapje.  
 


