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Geachte leden en donateurs,
Met genoegen nodig ik u uit voor de 182ste Algemene Leden Vergadering van de KNBV. De
Algemene Leden Vergadering en het middagprogramma zullen plaatsvinden op vrijdag 4 november in:
Buitenplaats Amerongen; Drostestraat 12, 3958 BK Amerongen.
De ALV begint om 9:30 uur. Allereerst zullen we vooruitblikken naar het komende jaar door middel
van de begroting en jaarplanning voor 2017. Daarna staan we stil bij de toekomst van de vereniging;
de strategienota. Net als tijdens de voorjaars ALV zullen we deze ALV ook stilstaan bij twee
inhoudelijke thema’s die momenteel erg actueel zijn in onze sector. De essentaksterfte en het
actieplan “wat snijdt hout”.
Tijdens de voorjaars ALV zijn een tweetal besluiten genomen die van invloed zijn op het
Huishoudelijk Reglement. Om deze wijzigingen daadwerkelijk door te kunnen voeren dient het
Huishoudelijke Reglement opnieuw vastgesteld te worden. Het gaat om de oprichting van de
commissie Nationale Bosbeheer Quiz en wijzigingen mbt rechten en plichten van sponsoren en
donateurs.
De volledige agenda treft u als bijlage bij deze uitnodiging aan.
Aansluitend aan de ALV organiseert de activiteitencommissie, een middag rond het thema
“(Hakhout) beheer in tijden van essentaksterfte”. Een meer uitgebreide beschrijving van deze middag
treft u als bijlage aan.
Aanmelden voor de ledenvergadering en/of het middagprogramma kan tot uiterlijk 31 oktober 2016.
Ik verzoek u bijgevoegd inschrijvingsformulier in te vullen en te sturen naar het secretariaat van de
KNBV, Verenigingen Beheer Nederland B.V. Spinosalaan 33. 2273XC Voorburg. Op uw aanmelding is
de “Regeling inzake aanmelding en betaling” van toepassing. Na aanmelding ontvangt u alle
inhoudelijke stukken voor de ledenvergadering. Deze stukken worden ook op de website
www.KNBV.nl geplaatst.
Het bestuur hoopt veel KNBV-leden te mogen begroeten op Buitenplaats Amerongen op 4
november!
Met vriendelijke groet,

Annemieke Visser-Winterink, secretaris KNBV mede namens Frits Mohren, voorzitter KNBV
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