
                                                                                 
 
 
 
 

 

Agenda 192e algemene ledenvergadering van de KNBV  

vrijdag 8 april 2021 – 10.30-12.30 uur 

Restaurant Aan ut water, Overstag 20, 8221 RG  Lelystad 
(vanaf parkeerplaats via trapje over de dijk en dan rechtdoor) 

 

1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen van de voorzitter en benoeming 
notulencommissie          

2. Notulen van de 191ste ledenvergadering d.d. 12 november 2021 (bijlage), opgesteld door 
Albert-Jan van de Scheur en Gerard van Looijengoed, met inbreng van de 
notulencommissie bestaande uit Jeroen Oorschot, Mark Benders en Robert van Iersel. 

3. In memoriam Hans Jansen en Kees de Lange (mondeling) 

4. Mededelingen, wijzigingen in het ledenbestand/donateurs/sponsors en ingekomen 
stukken (mondeling)          

5. Jaarverslag  2021 (bijlage volgt)    

6. Jaarrekening 2021, verslag kascommissie en afbouw eigen vermogen (bijlage volgt) 

7. Benoeming Kascommissie 2022 (mondeling) 

8. Instellen Commissie Populier (2 bijlagen) 
Het bestuur stelt voor om het werk van Stichting Populier voort te zetten als Commissie 
Populier onder de hoede van de KNBV. 

9. Instellen Werkgroep Nieuwe boomsoorten (bijlage) 
Het bestuur heeft besloten een Werkgroep Nieuwe boomsoorten in te stellen.   

10. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement (bijlage volgt) 
Het bestuur stelt voor om de nieuwe statuten (concept) nu te bespreken. Eventuele 
wijzigingen kunnen dan nog aangebracht worden voor definitieve vaststelling in de 
najaarsvergadering. 
Het bestuur stelt voor om ook het Huishoudelijk reglement te gaan herzien. Dit kan dan 
ook op de najaarsvergadering worden vastgesteld. 

11. Mutaties in bestuur en commissies + vacatures (mondeling) 
a. Voorstel om de 2e bestuurstermijn van Evan Buytendijk, Esther Vervoort en David 
Kingma alsnog goed te keuren (dit was helaas vergeten bij de najaarsvergadering). 
b. Verkiezing nieuwe voorzitter (onder voorbehoud). 

12. Intermezzo  
Provinciaal bos- en bomenbeleid Zuid-Holland (presentatie Francine van der Loop) 

13. Rondje mededelingen KNBV commissies       

14. Mededelingen uit wetenschap en praktijk       



                                                                                 
 
 
 
 

 

15. Gesproken column door Bart Nyssen (Bosgroep Zuid Nederland) 

16. Datum volgende ALV (4 november 2022)       

17. Rondvraag           

18. Afsluiting ALV           

 

Lunch 

 

Middagprogramma: Uitdagingen bij bosuitbreiding – van planvorming tot realisatie 

13.30: Bossenstrategie Flevoland: bosuitbreidingsambities in de polder 
Rikke Arnouts, Provincie Flevoland 

13.50: Kansen voor soortenrijk klimaatbos in de provincie Utrecht 
Wouter Delforterie, Provincie Gelderland (voorheen Bosgroep Midden Nederland) 

14.15: Ontwerpuitdagingen bij bosuitbreiding: voorbeelden uit Groningen en Noord-
Brabant 
Joyce Penninkhof, Stichting Probos 

14.40: Programma 5.000 ha nieuw bos SBB 
Harrie Hekhuis, Staatsbosbeheer 

14.55: Vertrek naar locatie buitenprogramma 

15.10: Bosaanplant bij het Hollandse Hout met demo planttechnieken en 
kwaliteitscontrole aanplant 
Coert Donker & Erik de Vries, Staatsbosbeheer 

 

Afsluiting met bosborrel 

 


