
30 maart 2021 
Jaarvergadering KNNV Breda met een lezing door Marc Siepman over Bodemleven 
 

Aanvang : 19. 30 uur    
Locatie  : Digitaal via Zoom 
 
Opmerkingen:  
De agendastukken zijn voor aanvang beschikbaar. 

De verslagen en financiële stukken zijn vanaf een week voor de vergadering ook op te vragen bij de 
secretaris: secretaris@breda.knnv.nl. Ook dan kan een formulier voor de stemverklaring worden 
toegestuurd. 
 

Deel 1: Algemene ledenvergadering. Zoom login 1 

Agenda 
1. Opening 
2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering 2020, gepubliceerd op de website  
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Verslagen over 2020: 

- jaarverslag 2020 van de secretaris 
- jaarverslagen van de werkgroepen 
- financieel verslag van de penningmeester 
- verslag van de kascommissie over de jaarstukken 2020 

5. Goedkeuring van de jaarstukken van 2020 en decharge van de penningmeester  
6. Bestuurswijziging 

Verkiezing bestuursleden: Het bestuur draagt Egbert Veen voor als nieuwe voorzitter. 
7. 2021: 

- begroting 2021 
- benoeming leden kascommissie 
- benoeming vertegenwoordigers in Gewestelijke Raad, Vertegenwoordigende Vergadering(en) en   
 Beleidsraad KNNV 
- programma 2021  

8. Huldiging jubilarissen (fysiek op bijeenkomst later in het jaar) 
9. Rondvraag (via chat of raise hand) 
10. Sluiting 

 
PAUZE 
 
Deel 2 Lezing over het Bodemleven door Marc Siepman. Zoom login 2 (Publiek?) 

Marc Siepman is zeer begaan met het natuurlijke milieu en weet veel te vertellen over de bodem. 
Hij schrijft op zijn website “Ik zet me in voor een planeet waarop we ons weer onderling afhankelijk 
voelen. Waarop alles en iedereen in vrijheid toegang heeft tot gezonde voeding, schoon water, schone 
lucht en beschutting. Lees daar meer over in mijn blog.” 
Kijk ook eens naar de videofilmpjes op zijn website: https://marcsiepman.nl/video/ 
 
 
  

mailto:secretaris@breda.knnv.nl


Stemverklaring: 
 
Ad agendapunt 4 en 5 - Jaarstukken 2020 
 
- Jaarverslag 2020 van de secretaris 
              Akkoord / niet akkoord 
 
 
- Financieel verslag van de penningmeester 
              Akkoord / niet akkoord 
Ad agendapunt 6 – Samenstelling bestuur 
Nieuwe voorzitter: Egbert Veen       Akkoord / niet akkoord 

 
 

Ad agendapunt 7 - 2021 
  
 - Begroting 2021 
               Akkoord / niet akkoord  

  
 - Benoeming leden kascommissie 
               Akkoord / niet akkoord 
 
 - Benoeming vertegenwoordigers in Gewestelijke Raad,  
   Vertegenwoordigende Vergadering(en) en Beleidsraad KNNV: 
   Voorstel: twee bestuursleden        
               Akkoord / niet akkoord 
 
 

 
 
 
Opmerkingen – voorstellen: 
 
 ---- 
 
 

 
 
Jubilaris 40 jaar:  
Arno (A.C.A.M.), Visserskade 10. 4273 GL HANK, avdpluijm@hotmail.nl , 0162-403567 lid m.i.v. 01-01-
1981 


