
Aan de leden en genodigden

Oostdijk, 1 maart  2015

UITNODIGING

Tot het bijwonen van de 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht afd. Zeeland, welke zal worden gehouden op 
vrijdag 10 april 2015 in de schuur van Natuurmonumenten gelegen aan de Zwaaksedijk nabij ‘s Gravenpolder. 
De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

Vanaf vorig jaar zijn de nieuwe statuten van de vereniging van kracht, waarbij de bevoegdheden van het 
regionale bestuur is komen te vervallen. Deze vergadering zal dan ook voor de laatste keer worden gehouden in 
de ‘oude vorm’. Tijdens deze ledenvergadering willen we dan ook uitgebreid stil staan bij de veranderingen en 
de toekomstige ontwikkelingen van onze vereniging.

Naast de bovengenoemde veranderingen waaruit blijkt dat de vereniging met de tijd meegaat is het ook van deze 
tijd om gemakkelijk te kunnen communiceren. Tot op heden deden we dit voor het grootste gedeelte per post. In 
de toekomst willen we graag gaan communiceren via e-mail. Er is een e-mail bestand van de leden aanwezig, 
echter zijn verschillende e-mail adressen niet meer in gebruik of niet aanwezig. Wij willen u dan ook vragen 
uw e-mail adres aan de secretaris kenbaar te maken. Dit kan per e-mail aan petersinke@hotmail.com 
onder vermelding van uw naam. Voor degene die niet in het bezit is van e-mail, willen we vragen even 
telefonisch contact te leggen met de secretaris. Voor diegene zal de mogelijkheid er zijn om de stukken per post 
te ontvangen. Zoals u kunt begrijpen, willen we dit echter graag tot een minimum beperken.

Agenda

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de ledenvergadering van 11april 2014(bijgevoegd)

3. Jaarverslag 2014 (bijgevoegd)

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Wijzigingen in statuten en huishoudelijk regelement

6. Financieel verslag (bijgevoegd)

a. verslag kascommissie

6. Jachtopzichtersdag 2015

7. Wat verder ter tafel komt

8. Rondvraag

9. Sluiting.

Namens het bestuur
de secretaris,                                                       

P.J. Sinke

A..L.V.  afd. Zeeland

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht.
Afdeling Zeeland

         K.N.V.V.N.
Afdeling Zeeland
Moerdamme 24

4415 AP Oostdijk
Tel: 0614249835
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