
Algemene ledenvergadering 30 maart 2022 
door Frans van der Storm, secretaris 
 
We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering op 30 maart. 
Aansluitend op de vergadering geeft Anthonie Stip zijn presentatie over actuele ontwikkelingen en 
biodiversiteit in onze regio. 
We vergaderen in De Zwaan te Berkenwoude, vanaf 20:00 uur.  
 
In de vergadering komen aan de orde  
- verantwoording over het gevoerde beleid in 2021 
- financiële verantwoording over 2021 en begroting voor 2022, met het voorstel om de contributie 
met ingang van 2022 te verhogen met €3,- voor basis- en gezinslidmaatschap. Jeugdlidmaatschap 
blijft €5,-. 
- samenstelling van het bestuur, met de voordracht van Marije Willems als nieuw bestuurslid en 
herbenoeming van Jaap Graveland en Frans van der Storm als voorzitter, respectievelijk secretaris. 
- het opnieuw opstarten van activiteiten van de NVWK en de viering van het 60-jarig bestaan van de 
NVWK. 
Aansluitend op de vergadering volgt een lezing door Anthonie Stip (zie hieronder) 
 
Je vindt het jaarverslag van de secretaris in het februarinummer van de Waardvogel, op pagina 9 en 
ook op de website. 
Wij zijn blij Marije Willems te kunnen voordragen voor de functie van bestuurslid algemeen. Zij zal 
zich vooral richten op de inbreng en rol van de NVWK in de grotere projecten, zoals Prachtlint, RES en 
dergelijke. Verder zijn Jaap Graveland en Frans van der Storm aftredend en herbenoembaar. Beiden 
hebben aangegeven nog wel een termijn van drie jaar door te willen. Tegen- en nieuwe kandidaten 
voor het bestuur kunnen zich tot en met 28 maart aanmelden bij de secretaris. 
 
Er zijn nog twee vacatures te vervullen, namelijk die van coördinator Vogelwerkgroepen en die van 
coördinator Plantenwerkgroepen. Speelt het in je gedachten, heb je enige interesse, wil je wat 
nuttigs doen voor de club? Neem dan contact op met Jaap Graveland en/of Frans van der Storm. 
 
De stukken voor de vergadering, voor zover nog niet in deze editie gepubliceerd, vind je op de site 
onder de tab Vereniging/bestuur en worden per mail gestuurd naar de deelnemers aan de 
vergadering. NB Aanmelding is verplicht, bij voorkeur via de website of per mail naar info@nvwk.nl. 
 
 
Anthonie Stip spreekt 
aansluitend op de vergadering over Trends in de natuurbescherming en wat verenigingen als de 
NVWK daarin kunnen betekenen in de context van veenweidegebied en met oog voor het belang van 
de agrarische sector. Hij gaat daarbij ook in op bermen en bermbeheer, en het belang van 
initiatieven als Prachtlint. 
Anthonie Stip werkt sinds 2014 bij de Vlinderstichting en is een enthousiaste ambassadeur voor 
natuur, biodiversiteit en duurzaamheid. Anthonie verbindt mensen met natuur en is gepassioneerd 
pleitbezorger voor natuurinclusieve landbouw. Anthonie stond aan de wieg van Kleurkeur, en weet 
door zijn enthousiasme mensen mee te krijgen. Het is dan ook niet zomaar dat hij afgelopen jaar 
tweede werd in de Duurzame Jongeren top 100. 
Kortom, laat deze kans niet aan je voorbijgaan, meld je aan voor de ALV en luister, kijk en praat met 
Anthonie Stip. 

https://www.nvwk.nl/de-vereniging/bestuur/
mailto:info@nvwk.nl

