
                                                                                 
 

 

Wageningen, 26 oktober 2021 

Betreft    : Najaarsbijeenkomst met Algemene Leden Vergadering 

Ons kenmerk  : KNBV/2021-10-26 

Behandeld door  : C.J.M. van Vliet 

 

Geachte leden en donateurs, 

Met genoegen nodig ik u uit voor de 191ste Algemene Leden Vergadering van de KNBV op vrijdag 12 

november 2021 in Restaurant At Sea, Drontermeerdijk 13, 8251 PV Dronten.  

We zijn verheugd dat we elkaar weer in persoon kunnen treffen bij een ledenvergadering. Hierbij 

geldt wel de gebruikelijke voorzorgsmaatregel dat u moet thuisblijven als u ziekteverschijnselen hebt 

die kunnen duiden op Corona. En omdat we in een horecagelegenheid verblijven moet u met de 

CoronaCheck app kunnen aantonen dat u gevaccineerd of negatief getest bent of dat u eerder 

Corona hebt gehad. 

  

De ALV begint om 10:00 uur. Er staat naast de gebruikelijke onderwerpen zoals de begroting ook een 

bestuurswissel op de agenda.  

• Tijdens deze ALV zullen we afscheid nemen van onze 2e secretaris Albert-Jan van der Scheur en 

onze voorzitter Frits Mohren, die zes jaar lang de vereniging en het bestuur met hart en hoofd 

hebben gediend.  

• Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat we inmiddels een aspirant bestuurslid hebben 

gevonden die de taken van Albert-Jan zou willen overnemen. Deze zal tijdens de ALV worden 

voorgesteld. Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk dinsdag 9 november melden bij de secretaris: 

secretaris@knbv.nl  

• Wat betreft het voorzitterschap heeft het bestuur contact gelegd met een mogelijke kandidaat. 

Suggesties voor en van mogelijke kandidaten zijn welkom tot uiterlijk dinsdag 9 november bij de 

secretaris: secretaris@knbv.nl  

De agenda van de 191e ALV en de notulen van de vorige vergadering treft u als bijlage bij deze 

uitnodiging aan. Overige stukken volgen na aanmelding. 

 

Na de lunch zijn we voor het middagprogramma met excursie te gast bij Staatsbosbeheer in Dronten, 

zes minuten rijden van de vergaderlocatie. We sluiten 16.30 uur af met een bosborrel. Een 

programma van deze middag en een artikel uit het Vakblad ter inspiratie treft u als bijlagen aan.   

 

Aanmelden voor de ledenvergadering en/of het middagprogramma kan tot uiterlijk dinsdag 9 

november. Hiervoor moet u eerst inloggen op de website www.knbv.nl met het mailadres dat u bij 

de KNBV hebt opgegeven. Als u dat de eerste keer doet kunt u via ‘wachtwoord vergeten” een link 
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krijgen om uw wachtwoord in te stellen. Na inloggen controleert u eerst uw persoonlijke gegevens 

en vinkt uw keuzes aan over delen van uw gegevens en beschikbaarheid voor Bosgesprekken. 

Vervolgens meldt u zich aan door op de tab bestellen te klikken en het formulier Najaarsbijeenkomst 

2021 in te vullen. U kunt meteen betalen met iDeal. We hopen dat zoveel mogelijk leden dit doen, 

want het is makkelijk voor u en het bespaart ons tijd en geld. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u 

het vertrouwde aanmeldingsformulier invullen en opsturen via mail naar: administratie@knbv.nl of 

per post. 

 

Het bestuur hoopt veel KNBV-leden te mogen begroeten op 12 november! 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees van Vliet 

Secretaris KNBV 

 

Bijlagen:  

1. Agenda 191ste Algemene Ledenvergadering 

2. Notulen 190e Algemene ledenvergadering 

3. Algemene voorwaarden 

4. Privacybeleid 

5. Aankondiging middagprogramma 12 november 2021 

6. Artikel Vakblad over de actie Meerbomennu 

7. Inschrijfformulier en betaling ALV en middagprogramma 
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