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19 maart landelijke vergadering kom ook, geen vervoer bel dan naar 0621679019
dan kijken we of we een lift kunnen regelen voor je.
Tijdens de laatste jaarvergadering van onze regio gaven enkele bestuursleden
aan af te willen treden
Het was weer een goede vergadering afgelopen januari.

toegezegde steun van Rik
gaat hij dit doen.

Voor de dames was er een
leuke activiteit georganiseerd,
bloem binden en daar waren
ze lekker druk mee. Dit was in
ieder geval goed te horen
tijdens de vergadering.

Het landelijke bestuur ziet de
rol van de regio’s veranderen
en zij hadden dan ook het
idee opgepakt om de regio’s
min of meer op te heffen.

Er waren best belangrijke
zaken te bespreken, zo werd
de nieuwe regio commissaris
voorgesteld en unaniem gekozen. Onze voorzitter de heer
van Jan-Peter van Suchtelen
trad dan ook terug als voorzitter en werd door een ieder
bedankt voor zijn enorme
bijdrage die hij heeft geleverd.
Fijn was om te horen dat hij
ons zeker blijft steunen. Ook
onze penningmeester Rik
Nieuwerf gaf aan dat hij het
wel eens tijd vond dat er een
jongere generatie op zou
staan om het stokje over nemen. Lex Knoops zag hier wel
een uitdaging in en met de

De rol van voorzitter veranderd in regiocommissaris en
de rol van secretaris en penningmeester zouden vervallen.
Wij hebben er voor gekozen,
op de oude voet verder te
gaan. Omdat een zo genaamde regio commissaris niet
zonder de steun van een secretaris en penningmeester
kan. Verder heeft Kors Pater
aangegeven een stapje minder te willen doen, maar zeker
betrokken te willen blijven bij
het bestuur. Kees Oostenbrink
is daarom toe getreden aan
het bestuur van de regio. Wil
ook jij iets meer doen voor de
regio laat het ons weten

De regio commissaris

HELP
WIJ ZOEKEN.
mooie foto's.
Wij zouden
die graag
gebruiken
voor op de
website.

Het was een roerig jaar voor
onze vereniging. Bestuurlijk
liep het erg moeizaam. Na een
aantal goede gesprekken met
het bestuur hebben wij als
regio besloten met de veranderingen binnen de KNVvN,
mee te gaan. Afdelingen zijn
Regio's geworden en de functie, afdeling voorzitter heet nu
regio commissaris. Wij hebben
Edwin van Keulen gevraagd of

hij onze eerste regio commissaris wilde zijn. Juist nu we
diverse veranderingen ondergaan binnen de KNVvN, moeten de Regio's gevormd gaan
worden om dit proces te leiden, wij zagen in Edwin de
juiste man. Edwin werkt al 28
jaar in het natuurtoezicht en
heeft zich erg lang bezig gehouden met natuurvoorlichting.

Edwin werkt voor Recreatie
Midden Nederland en is
Kaderlid van de Nederlandse
Politiebond. Dus ook voor
arbeid gerelateerde vragen
kun je bij Edwin terecht.
0621679019
0306773004
ed@deboswachter.nl

Gesprek met de voorzitter
Afgelopen week heeft er nogmaals een gesprek plaats gevonden met een deel van
ons regio bestuur en Ronald Vorenhout.
Regio Utrecht vertegenwoordigde de regio Brabant ,Limburg en de regio’s Friesland
Groningen en Drenthe.
Zoals jullie allemaal weten hadden wij grote moeite met de totstandkoming van de
nieuwe structuur binnen de vereniging.
Wij vonden dat de regio's te summier omschreven waren in de statuten en het
huishoudelijk reglement was te ruim. Na aanleiding van onze schriftelijke bezwaren
hebben wij een overleg gehad in Gorinchem met het bestuur en de twee andere
afdelingen. Tijdens dit gesprek waren wij positief gestemd over de uitkomst. Echter
bleef het lange tijd stil, tot dat wij de stukken van de commissie Tamminga kregen.
Hieruit bleek dat er weinig tot niets mee gedaan was met de afspraken die in Gorinchem gemaakt waren. Omdat dit problemen zou geven op de komende jaarvergadering met de stemming voor het huishoudelijk reglement, was er ad hoc een
overleg gepland met de voorzitter en iemand van het atrium.

Overleg vond plaats op
Landgoed Sandenburg.

In dit overleg, wat in Langbroek plaatsvond hebben wij gesteund door de andere
twee afdelingen onze standpunten weer voorgelegd aan het bestuur. Tijdens dit
overleg, zijn wij tot elkaar gekomen en zal ons voorstel op een klein regeltje na
worden overgenomen in de statuten. Wij waarderen de bereidheid van het bestuur
voor het constructief meedenken, zodat we de vereniging weer kunnen gaan laten
doen waar we goed in zijn. Belangen behartigen voor natuurtoezicht !!!!!!

Agenda

Zaterdag 19 maart.
Jaarvergadering KNVvN 09.30 uur
ontvangst met koffie en thee
10.00 uur aanvang vergadering.
Adres
Tongerenseweg 212, te Epen
Vrijdag 15 April 14.00 uur
Schiet dag in Lienden
Familiedag 11 Juni
Hiervan krijgt u nog een uitnodiging

Oproep
Wij zijn bezig met een eigen Regio website. We zoeken
hier voor foto’s en verhalen. Lijkt het je leuk om mee te
werken aan de website van de regio, laat het ons dan
weten.
Deze oproep is ook bedoeld voor de partners van de
leden.

