
 

Verslag Nivonraad  
 

Datum:     9 november 2019 

Locatie:    Eikhold  

Aantal stemgerechtigde leden:  36 (aantal mensen aanwezig 47) 

 

 

 

Piet Snijders, voorzitter van Eikhold heet de aanwezigen welkom en licht de activiteiten van Eikhold 

toe en hoe de vrijwilligersorganisatie is ingericht. Hij wenst iedereen een plezierig verblijf en een 

goede vergadering.  

 

1. Welkom en opening door voorzitter Henk Schaaf 

Henk Schaaf heet de aanwezigen welkom en bedankt namens de vergadering de vrijwilligers van 

Eikhold voor de uitstekende verzorging. Vandaag is het 9 november. Bij onze Oosterburen is dit een 

bijzondere dag. In 1938 vond de Kristallnacht plaats. Een nacht met enorme gevolgen voor de 

geschiedenis van Europa en de Joodse bevolking. Exact 30 jaar geleden is op 9 november de muur 

gevallen. Deze twee dramatische gebeurtenissen hebben geleid tot een omwenteling in Europa en in 

Duitsland. Henk Schaaf hoopt dat vandaag geen dramatische vergadering wordt.  

 

Henk Schaaf stelt voor om Ben Lindeman te benoemen tot voorzitter van deze vergadering.  

 

De vergadering stemt ermee in dat Ben Lindeman de vergadering voorzit. Na de middag zal Herbert 

Boerendonk de bespreking van agendapunt 8, de strategienota, begeleiden. De strategienota zal een 

eerste aanzet zijn voor het nieuwe beleidsplan Op weg naar 2024.  

 

Ben Lindeman deelt mede dat er 36 stemgerechtigde leden aanwezig zijn.  

 

2. Vaststellen agenda en aanwijzing leden stembureau 

De rondvraag wordt voor de lunch gehouden. De agenda wordt vastgesteld.  

 

De vergadering benoemt Sjoerd Kemeling, Hans van Egmond en Beatrice van der Tuin tot de 

stemcommissie.  

 

3. Mededelingen / actuele zaken  

Bestuurslid Mieke Minkes is met kennisgeving afwezig.  

 

Alphons Devilee deelt mede dat dit jaar de sociale groepsvakanties tien jaar bestaan. Er is een 

documentaire gemaakt. Deze documentaire kan vandaag worden bekeken in de recreatiezaal.  

 

Bas Wetter deelt mede dat he winterkamperen steeds populairder wordt. Nivon wil inspringen op 

deze ontwikkeling en organiseert in het weekend van 13 – 15 december a.s. op Hallse Hul een eerste 

winterkampeerweekend. De pers wordt uitgenodigd voor deze activiteit.  

 

Herman van Kordenoordt maakt deel uit van de Commissie van Beroep. Hij leest het volgende voor 

‘Tijdens de Nivonraad van 23 en 24 november 2018 werden de leden Herman van Kordenoordt, 

Frank Wester en Naomi Woestenenk, door middel van een schriftelijke stemming gekozen tot leden 

van de Commissie van Beroep. Dit drietal stelde zich herkiesbaar voor een komende periode met de 

gedachte dat deze commissie er statutair moet zijn, maar ook dat er in de praktijk nog nooit in het 

bestaan van het Nivon een beroep op was gedaan. 



Op 11 maart 2019 echter ontving de commissie een e-mail van Freerk de Jong die zijn klacht als volgt 

benoemde: klacht betreffende onbehoorlijk bestuur voorzitter Centraal Bestuur van de Nivon 

Natuurvrienden Nederland. 

Na een kort beraad heeft de Commissie van Beroep gemeend deze klacht in behandeling te nemen. 

De commissie is er vanuit gegaan dat de voorzitter van het Centraal Bestuur spreekt namens het 

Centraal Bestuur en dat er om die reden beoordeeld diende te worden in hoeverre het Centraal 

Bestuur zich schuldig had gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. Daarna zijn er documenten opgevraagd 

en vervolgens diverse gespreksrondes van de verschillende betrokkenen met de commissie gevoerd 

in de Amershof in Amersfoort.  

Op 20 mei 2019 heeft de Commissie van Beroep haar uitgebreide eindverslag met de uitspraak aan 

betrokkenen aangeboden. 

De eindconclusie is als volgt:  

Freerk de Jong heeft de Commissie van Beroep gevraagd een uitspraak te doen of er sprake is van 

onbehoorlijk bestuur van het Centraal Bestuur . De Commissie van Beroep komt na alle betrokkenen 

gehoord te hebben tot de uitspraak dat er sprake is van onzorgvuldig bestuur. De Commissie van 

Beroep meent dat deze situatie voorkomen had kunnen worden, wanneer er op een andere wijze (en 

misschien met andere personen) met elkaar gedebatteerd was. Helaas is er ook in de persoonlijke 

verhoudingen teveel gebeurd om te overwegen het niet herbenoemen van Freerk ongedaan te 

maken. Het zou goed zijn wanneer het Centraal Bestuur een verzoenend gesprek, eventueel in 

aanwezigheid van een procesbegeleider, met Freerk kan arrangeren. Dit zou kunnen helpen om 

Freerk en zijn vrouw Mirjam te behouden en terug te laten keren als enthousiaste en actieve 

vrijwilligers in onze vereniging. 

Dit gesprek heeft plaatsgevonden. Terugkijken op deze kwestie concludeert het Centraal Bestuur dat 

het de persoonlijke gevolgen van het besluit heeft onderschat. Het Centraal Bestuur kan begrijpen, 

en betreurt het, dat Freerk en zijn vrouw Mirjam zich ernstig beschadigd voelen. Het Centraal 

Bestuur wil er dan ook alles aan doen om beiden weer een waardevolle plek te bieden binnen de 

Nivon-gemeenschap. 

Voor de Commissie van Beroep is nadat de Commissie van Beroep de Nivonraad van onze werkwijze 

op de hoogte hebben gesteld de zaak afgehandeld’. 
 

Herman van Kordenoordt merkt op dat mocht deze verklaring vragen oproepen deze gesteld kunnen 

worden aan de commissieleden Frank Wester, Naomi Woestenenk en hemzelf.  

 

Jan van der Tuin bedankt namens Freerk de Jong de Commissie van Beroep voor de wijze waarop zij 

uiterst serieus en respectvol deze kwestie hebben opgepakt. Jan overhandigt de drie leden van de 

Commissie van Beroep namens Freerk een bloemetje.  

 

Henk Schaaf geeft aan dat het Centraal Bestuur  zich aansluit bij de waardering voor de Commissie 

van Beroep.  

 

4. Vaststellen verslag Nivonraad 7 april 2019 

Gerard de Jager merkt op dat tijdens de vorige Nivonraad is gemeld dat het Centraal Bestuur  een 

voorstel voor de afdrachten van de afdelingen zou uitwerken en zou voorleggen aan de Nivonraad. 

Bij de verdere uitwerking bleek dat het voorstel niet zou leiden tot andere afdrachten aan de 

afdelingen en het invoeren van het gewijzigde afdrachtensysteem bleek ingewikkeld. Het Centraal 

Bestuur trekt het voorstel om te komen tot een gewijzigd afdrachtensysteem in. In het 

meerjarenbeleidsplan zal aangegeven worden hoe om te gaan met de afdrachten/verdeling voor de 

huizen, de regio’s, etc.  
Gerard de Jager geeft aan dat het spaargeld dat afdelingen hebben ondergebracht in het centraal 

bankieren niet meer wordt meegeteld bij het bepalen van de afdracht. De afdelingen die spaargeld 

hebben, ontvangen in de toekomst ook een afdracht.  

 



Winny Verdegaal merkt op dat tijdens de vorige vergadering het Centraal Bestuur heeft toegezegd 

een eenvoudig klachtenreglement te zullen opstellen.  

Gerard de Jager geeft aan dat een klachtenreglement op de website staat. Op ieder deel van de 

website staat aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend en hoe een klacht wordt 

afgehandeld. Er zijn verschillende procedures voor het indienen van een klacht over de huizen of de 

afdelingen. Op de kaderwebsite staat de meest uitgebreide klachtenprocedure vermeld. Klachten 

worden in eerste instantie afgehandeld daar waar de klachten zijn ontstaan. Wanneer dit niet leidt 

tot een bevredigende oplossing wordt de klacht voorgelegd aan de landelijke klachtencoördinator. 

Middels hoor en wederhoor wordt gezocht naar een oplossing om de relatie met de klager in stand 

te houden.  

 

De Nivonraad keurt het verslag van de vergadering van 7 april 2019 goed.  

 

5. Benoeming CB-leden  

Annemarie Borghuis treedt per vandaag af en wil niet herkozen worden. In het Centraal Bestuur zijn 

vier vacatures. Helaas hebben de geledingen geen kandidaten voorgedragen. Het Centraal Bestuur 

heeft gezocht naar een kandidaat voor de functie van penningmeester en heeft Ypke Huisman bereid 

gevonden deze functie in te vullen. Ypke heeft al een aantal vergaderingen van het Centraal Bestuur 

als toehoorder bijgewoond. De financiële commissie staat positief tegenover het benoemen van 

Ypke als penningmeester.  

 

Gerard de Jager heeft te kennen gegeven de functie van secretaris te willen overdragen. Voorgesteld 

wordt om Jan Willem Kylstra te benoemen tot secretaris. Gerard blijft zitting houden in het Centraal 

Bestuur .  

 

Ypke Huisman en Jan Willem Kylstra stellen zichzelf kort voor.  

 

Bert van Eekelen merkt op dat de leden van de beheercommissie om een verklaring omtrent gedrag 

worden gevraagd. Hij vraagt of de penningmeester is gevraagd een verklaring omtrent gedrag te 

overhandigen. Henk Schaaf geeft aan dat het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag, 

onderdeel is van de procedure.  

 

De voorzitter brengt het voorstel tot benoeming van Ypke Huisman tot penningmeester en Jan 

Willem Kylstra tot secretaris in stemming. Er wordt schriftelijk gestemd  

 

Er zijn 35 stemmen uitgebracht. 33 stemmen zijn uitgebracht voor de benoeming van Ypke Huisman 

tot penningmeester en 34 stemmen zijn uitgebracht voor de benoeming van Jan Willem Kylstra tot 

secretaris. Ypke Huisman en Jan Willem Kylstra zijn hiermee benoemd tot respectievelijk 

penningmeester en secretaris van het Nivon.  

 

Gerard de Jager merkt op dat er nog drie vacatures zijn in het bestuur. Het bestuur zoekt dringend 

versterking op het gebied van ICT.  

 

6. Vaststellen begroting 2020  

Henk Schaaf licht toe dat Jos Bras, de vorige penningmeester, tijdens de Nivonraad in het voorjaar 

2019 is afgetreden. Sinds deze vergadering is het penningmeesterschap waargenomen door Henk 

Schaaf en Ron Manuel. 

Henk Schaaf geeft aan dat in de inleiding een passage zit die tot misverstand leidt. Er wordt iets 

gezegd over het vernieuwen en moderniseren van de natuurvriendenhuizen en de 

kampeerterreinen. Het lijkt of deze modernisering en vernieuwing in 2020 wordt uitgevoerd. Henk 

Schaaf geeft aan dat hiermee in 2020 wordt gestart. In de voorjaarsvergadering 2019 is aan de 

beheercommissies gevraagd te inventariseren welke investeringen er gedaan moeten worden aan de 



huizen en de kampeerterreinen. Inmiddels is een opdracht verstrekt voor het opstellen van een 

brandbook. Beschreven zal worden hoe een Nivonhuis/-kampeerterrein eruit komt te zien. In de 

komende vijf – tien jaar zullen de natuurvriendenhuizen een uniforme uitstraling krijgen zodat 

bezoekers bij een bezoek het gevoel krijgen ‘ja, ik ben bij Nivon’. De financiële positie van het Nivon 

is op orde. Dit biedt ruimte om te investeren in de accommodaties, kampeerterreinen, afdelingen, 

werkgroepen en activiteiten.  

 

Ron Manuel licht de begroting aan de hand van sheets toe. Voorafgaande aan de Nivonraad is tijdens 

een penningmeestersoverleg de begroting besproken. Dit jaar waren er 24 mensen aanwezig. De 

penningmeesters hebben uitgebreid de gelegenheid gehad om vragen te stellen. Naar aanleiding van 

dit overleg is de begroting op een aantal punten aangepast (tekstueel en in cijfers).  

Het Nivon is een holdingmaatschappij met een aantal dochters. Het Nivon opereert vanuit een 

verenging (Nivon Centraal). Onder deze vereniging hangt een aantal dochters te weten Stichting 

Natuurvriendenhuizen, de afdelingen/werkgroepen, de (stichting) Sociale Groepsvakanties en de 

(stichting) Eerlijk & Groen. De stichting Eerlijk & Groen is een slapende stichting.  

 

In de afgelopen twee jaar is het aantal leden gestegen. Toen Jos Bras in 2017 penningmeester werd 

telde de vereniging circa 17.000 leden. Jos heeft voorstellen gedaan hoe het Nivon aantrekkelijk kon 

worden gemaakt. De focus is gezet op de natuurvriendenhuizen en de kampeerterreinen. Kinderen 

kunnen gratis lid worden. De ideeën beginnen hun vruchten af te werpen. Jos Bras had het 

droomscenario dat in 2019 het aantal leden op 20.000 zou uitkomen. In augustus 2019 telde de 

vereniging 19.200 leden. 

 

Ongeveer 8000 leden zijn geboren tussen 1940 en 1960. Deze groep is in de afgelopen toegenomen. 

De vrijwilligers binnen het Nivon zijn met name uit deze groep afkomstig. In de laatste jaren stijgt het 

aantal leden geboren tussen 1960 en 1980. Ook het aantal leden geboren tussen 2000 en 2020 is 

aanzienlijk gestegen (van 1.100 in 2017 naar 3.000 in augustus 2019). Ron Manuel verwacht dat de 

ledenstijging deels wordt veroorzaakt doordat bezoekers om ‘economische redenen’ (korting bij 

overnachtingen) lid worden van het Nivon.  

De gemiddelde contributieopbrengsten per lid zijn van € 34,01 in 2016 gedaald naar € 29,40. (in 2016 
is besloten het contributietarief ‘af te toppen’ en niet meer te indexeren en zijn er tientjes en twintig 

euro leden toegevoegd). 

Op dit moment telt de vereniging 20.288 leden. Op 3 oktober stond de teller nog op 20.000 leden. 

Het 20.000ste lid is een week op de Banjaert aangeboden. Zij wilde niet in de publiciteit.  

 

Het aantal overnachtingen in de huizen en op de kampeerterreinen in 2018 bedroeg 157.153. Tot 

oktober 2019 bedroeg het aantal overnachtingen 156.373.  

Het aantal overnachtingen op de kampeerterreinen is ten opzichte van 2018 met 3.000 afgenomen 

(mogelijk doordat 2018 een extreem mooie en lange zomer kende). Het aantal overnachtingen in de 

huizen is toegenomen waardoor de totale omzet van de overnachtingen is toegenomen. De Btw-

verhoging per 1 januari 2019 van 6 naar 9% is niet doorberekend aan de gasten. De gemiddelde 

opbrengst per overnachting in 2018 bedroeg € 18,55. In 2019 komt de opbrengst uit op € 18,14 per 
overnachting. Ron Manuel stelt dat het Nivon € 0,13 meer ontvangt per overnachting dan de Btw-

verhoging heeft gekost.  

 

Ron Manuel geeft aan dat het Nivon jaarlijks cash flow over houdt (resultaat en afschrijvingen). Het 

Centraal Bestuur overweegt deze financiële middelen te investeren in een aantal projecten zoals: 

Duurzaamheid      € 150.000,-- 
Extra aflossing hypotheek   € 116.971,-- 
Toiletgebouw Banjaert    € 32.000,-- 
Monumenten aanvraag  Zeehuis en Eikhold € 98.000,-- 

Modernisering/branding accommodaties € 150.000,-- 



Beschikbaar voor aanvragen/calamiteiten € 269.802,-- 
 

In 2019 is € 561.000 besteed aan investeringen ten behoeve van de accommodaties (waaronder 

AED’s, een extra aflossing op de hypotheek, dubbel glas in Eikhold, zonnepanelen Eikhold, tiny house 

Krikkenaar).  

 

De totale personeelslasten zijn in de afgelopen vijf jaar ondanks indexen en verhoging gedaald van  

€ 500.00 naar € 400.000,--. De huisvestingskosten zijn aanzienlijk gedaald en de bureaukosten lopen 

licht terug. Daarentegen zijn de organisatiekosten (waaronder de accountantskosten) gestegen. De 

kosten voor publicaties zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen (bewust beleid). 

De rente en afschrijvingslasten nemen af. De afschrijvingen per jaar blijven ongeveer gelijk.   

 

In de voorliggende begroting is ruimte voor nieuw beleid zoals het organiseren van een 

internationale conferentie (eenmalige kosten), het organiseren van het Pikafestival (mogelijk 

structurele kosten), het ontwikkelen van het Stellingenpad in Friesland (eenmalige kosten) en het 

aanstellen van een projectleider NivonJong (structurele kosten).  

 

Ron Manuel toont de begroting 2020. Hij legt uit dat de kosten voor personeelslasten niet zijn 

opgenomen in de begroting voor de stichting. De kosten voor het personeel worden vanuit de 

vereniging doorbelast in de stichting evenals de huisvestings- en bureaukosten. De doorbelasting van 

de vereniging aan de stichting bedraagt jaarlijks circa € 250.000,--.  
 

Voor incidentele aanvragen die niet uit de begroting kunnen worden bekostigd is de Nivon 95 pot 

ingesteld. Op 16 november 2019 bestaat het Nivon 95 jaar. Daarnaast is er een aantal Nivon 100 

projecten. Deze kunnen worden uitgevoerd door een bijdrage uit de Nivon 95 pot waar onder andere 

geld in is gestopt uit de opheffing van Heiloo (€ 40.000,--) en een erfenis (€ 99.000,--).  
 

Concluderend stelt Ron Manuel: 

 De Nivon-verenging groeit nog steeds stevig;  

 Nivon Centraal, Nivon accommodaties en Nivon afdelingen zijn financieel gezond; 

 Wandelgidsen verkopen goed; 

 Reizen heeft een goed aantal deelnemers; 

 Er kan weer wat! 

 

Het Centraal Bestuur heeft op 12 oktober 2019 vastgesteld dat de begroting kan worden voorgelegd 

aan de Nivonraad die over deze begroting conform artikel 23 (en artikel 10 lid 4 punt b) beslist.  

 

Vragen:  

Anton de Groot constateert dat in de begroting € 20.000,-- minder is begroot voor automatisering. 

Hij vraagt of er nog activiteiten op stapel staan ten aanzien van Tommy en of deze activiteiten 

begroot zijn. Ron Manuel antwoordt dat overwogen is het aanmeldsecretariaat centraal in te richten. 

Dat voorstel is van tafel omdat er geen draagvlak voor was bij een aantal accommodaties. De 

websitebouwer van Tommy is gevraagd een zoek- en boekfunctie te realiseren voor al onze 

accommodaties. Er kan inmiddels wel gezocht worden maar nog niet geboekt. Er ligt een aantal 

voorstellen ter verbetering van de software bij de softwareleverancier.  

Ron Manuel geeft aan dat in 2019 een aantal IT-zaken is gewijzigd. Zo wordt gewerkt met Pro Active 

IT. De ICT wordt niet meer door het Nivon behartigd. Ook het telefoonverkeer is extern belegd. De 

ledenadministratie is ondergebracht bij AICN (leverancier Tommy). De dienstverlening is verbeterd 

en de kosten voor automatisering zijn gedaald.  

 



Friso Teerink merkt op dat de aanmeldsecretaris de meest vitale functie is van het Nivon en 

tegelijkertijd de meest kwetsbare. Degene die aanmeldsecretaris is, is daar dag en nacht mee bezig. 

De aanmeldsecretaris van het Zeehuis is recent gestopt. Friso Teerink geeft aan dat de 

werkzaamheden belegd moeten worden bij meer dan één persoon. Tommy moet de 

aanmeldsecretaris ondersteunen. Friso Teerink stelt voor een projectgroep in te stellen waarin onder 

ander de aanmeldsecretarissen zitting in hebben, die de problemen inventariseert en vervolgens in 

gesprek gaat met de leverancier van Tommy. Friso Teerink wil projectleider zijn van deze 

projectgroep. 

 

Judi Lasschuit merkt op dat tijdens het overleg van de aanmeldsecretarissen een aantal zaken inzake 

Tommy al is aangekaart. Ron Manuel antwoordt dat tijdens het overleg van de aanmeldsecretarissen 

‘tips and tricks’ zijn uitgewisseld. AICN (de leverancier van Tommy) heeft diverse grotere klanten dan 

het Nivon. In de overleggen tussen Nivon en AICN worden de vragen genoteerd maar er wordt geen 

offerte uitgebracht om deze wijzigingen te verwerken. Mogelijk zijn er andere/betere applicaties 

verkrijgbaar.  

 

Judi Lasschuit geeft aan dat er bugs in de software zitten die leiden tot extra werk. Zij stelt voor te 

onderzoeken of er een andere softwareleverancier is te vinden. Ron Manuel schat in dat de kosten 

voor deze applicaties dermate hoog zijn dat Nivon het niet kan veroorloven om deze applicaties aan 

te schaffen. 

 

Meia van Houten geeft aan dat de aanmeldsecretarissen nu één maal per jaar bijeenkomen. De 

behoefte is er om vaker te overleggen.  

 

Lia Bouwman geeft aan dat het maken van een simpele boeking niet tot problemen leidt. De 

problemen ontstaan vaak bij het boeken van een groep of het boeken van maatwerk.  

 

Judi Lasschuit stelt voor de geschrapte € 20.000,-- voor automatisering alsnog op te nemen in de 

begroting voor het onderzoek naar het verbeteren van Tommy/vervangende software.  

 

Friso Teerink vraagt of zijn voorstel om een projectgroep in te stellen wordt omarmd. 

 

Ron Manuel antwoordt dat in het overleg van de aanmeldsecretarissen geen consensus was over het 

vaker bijeenkomen. Het Centraal Bestuur moet een besluit nemen over het instellen van een 

projectgroep. Er is ruimte in de begroting om een bedrag ad € 20.000,-- extra op te nemen voor 

automatiseringskosten.  

 

Schorsing  

 

Henk Schaaf geeft aan dat tijdens de schorsing het Centraal Bestuur het voorstel heeft besproken. 

Voorgesteld wordt om binnen de begroting € 20.000,-- te reserveren om te komen tot een efficiënter 

en effectiever reserveringssysteem. Voorgesteld wordt de post ICT met € 20.000,-- te verhogen.. Het 

Centraal Bestuur stelt voor om gebruik te maken van de deskundigheid van de aanmeldsecretarissen. 

In de praktijk betekent het dat zij frequenter dan in de afgelopen jaren bijeen gaan komen. Het 

Centraal Bestuur beziet of de bestuurscommissie accommodaties de regie kan nemen om met de 

aanmeldsecretarissen een goede probleemanalyse op te stellen en een oplossingsrichting te zoeken. 

Vooralsnog wordt geen gebruik gemaakt van het aanbod van Friso Teerink om op te treden als 

projectleider.  

 

Herman van Kordenoordt vraagt verduidelijking over de post branding waar € 150.000,-- voor is 

gereserveerd.  



Ron Manuel antwoordt dat het bedrag niet is gereserveerd. De winst die de stichting maakt wordt 

ingezet voor een aantal zaken zoals duurzaamheid, aflossing hypotheek en ook voor de branding.  

 

Marlies Leeghwater merkt op dat zij het juist leuk vindt, dat de Nivonhuizen allemaal een ander sfeer 

hebben.  

 

Dannie Brus vraagt wat hij zich moet voorstellen wanneer gesproken wordt over ‘branding’. 
Henk Schaaf antwoordt dat dit onderwerp in een volgende vergadering verder wordt toegelicht. Het 

bedraag ad € 150.000,-- maakt geen onderdeel uit van de begroting 2020.  

 

De voorzitter brengt de gewijzigde begroting in stemming. Er wordt € 20.000,-- extra opgenomen in 

de begroting 2020 voor ICT.  

Van de 34 uitgebrachte stemmen, zijn er 33 voor de begroting en één stem is blanco uitgebracht. 

 

De Nivonraad stelt de begroting voor 2020 vast met dien verstande dat € 20.000,-- wordt toegevoegd 

aan ICT. 

 

7. Jaarwerk afdeling/werkgroepen 2018 

Gerard de Jager licht toe dat het voorliggende jaarwerk het verslag is van de afdelingen en 

werkgroepen. Tijdens de voorjaarsvergadering is het door de accountant gecontroleerde jaarverslag 

van de vereniging goedgekeurd. De jaarverslagen van de afdelingen worden gecontroleerd door de 

verschillende kascontrolecommissies. Het jaarwerk is opgesteld door de afdelingen.  

 

Opgemerkt wordt dat in het kopje over de afdeling Almere abusievelijk staat dat Nivon Aalsmeer 

stuurloos is. Dit moet worden gewijzigd in Almere.  

 

Winny Verdegaal oppert om in de Nivon-academie aandacht te geven hoe verenigingsbreed gezorgd 

wordt voor verjonging van de vrijwilligers in de afdelingen en huizen  

 

De voorzitter brengt het jaarverslag van de afdelingen in stemming. 

De Nivonraad neemt met algemene stemmen het jaarverslag aan.  

 

8. Aanzet tot een meerjarenbeleidsplan Nivon Natuurvrienden 2020 – 2024  

De aanwezigen gaan in groepen uiteen.  

 

Terugkoppeling:  

 

9. Rondvraag  

De behandeling van de rondvraag vindt voor de lunch plaats.  

 

Dannie Brus stelt voor te onderzoeken of de Nivonraad anders georganiseerd kan worden. Door de 

huidige opzet met geledingen, voelt mogelijk een deel van de leden zich niet gebonden aan de 

vereniging (en blijven dit economische leden). Wanneer de ledenraad voor iedereen toegankelijk 

wordt dan voelen mogelijk de leden zich meer betrokken bij het Nivon.  

 

Henk Zwaanswijk spreekt zijn dank en waardering uit voor de medewerkers van het Centraal Bureau. 

De personele bezetting op het bureau is maar beperkt maar de afdelingen en huizen hebben veel 

steun aan hen.  

Ook spreekt Henk Zwaanswijk zijn dank uit voor het Centraal Bestuur. Er komt veel voor kijken om 

een verenging met 20.000 leden en 13 huizen en kampeerterreinen en verschillende afdelingen aan 

te sturen. 

 



Applaus.  

 

Sjoerd Kemeling valt het op dat de grote afdelingen Amsterdam en Rotterdam vandaag niet 

vertegenwoordigd zijn. Ron Manuel geeft aan dat de afdeling Amsterdam was aangemeld. De 

afdeling Rotterdam heeft zich afgemeld.  

 

Marlies Leeghwater deelt mede dat het Nivon afdeling Zuidholland-west recent gratis publiciteit 

heeft gehad. De Milieufederatie Zuid-Holland heeft een actieplan stikstof opgesteld en dat plan is 

medeondertekend door het Nivon. Het plan is aangeboden aan Provinciale Staten van Zuid-Holland.  

 

10. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering.  


