
 

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

Aanvang : 19. 30 uur    
Locatie  : Digitaal via Zoom (13 deelnemers) 

Deelnemers:  Chiel Simons, Ton Kops, Jacolien van de Graaff- Schellekens, John Vegt, Piet van Iersel, 
Jacques Rovers, Charles Schils, Pauline van Dikshoorn, Emmy Blok-v.d. Berg, Afra Sonneveld, Egbert 
Veen, Jan Woolderink, Liesbeth van der Sluijs, Erik van der Hoeven, Wiet Kerkhoven, Rico Bongaarts 

Afwezig met kennisgeving: Henriette Huygens, Colinda van Meer, Frans Engels, Toine Teuns. 

De afwezigen gaan akkoord met de stukken van de vergadering. 

Deel 1: Algemene ledenvergadering 

Agenda 
1. Opening 

 
Bestuurslid Jan Woolderink (oud-voorzitter) opent namens het bestuur de vergadering. Hij geeft 
aan dat deze digitale bijeenkomst vooral een technische vergadering zal zijn om volgens de 
statuten te voldoen aan de regels voor de jaarvergadering. Tevens vindt het bestuur het van 
belang om de vergadering nu te houden i.v.m. het aanstaande voorzitterschap van Egbert Veen. 
De stemmingen voor akkoord wordt via Online polls gehouden. 

 
2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering 2020, gepubliceerd op de website  

 
Goedkeuring van de notulen 2020. Iedereen is akkoord. 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 

 
4. Verslagen over 2020: 

- jaarverslag 2020 van de secretaris 
 
Het jaarverslag van de secretaris over 2020 wordt goedgekeurd. 

 
- jaarverslagen van de werkgroepen 
 
Jan Woolderink houd een korte toelichting bij de werkwijze in 2020 m.b.t. tot de werkgroepen en 
de Corona regels. 

 
- financieel verslag van de penningmeester 
 
De Balans van de KNNV Breda wordt toegelicht (verslag bij de stukken) en uitleg wordt gegeven 
m.b.t. de boekverkoop. Legaat en de Ger van Zanen voucher. 
Jacques Rovers geeft toelichting op de inkomsten van de leden die meededen aan de digitale 
planten cursus (8 nieuwe). 
De Donatie van Otto Kars is gebruikt voor de aanschaf van een Beamer. 
De plantenwerkgroep is iv. De sluiting van het leslokaal Wolfslaar uit moeten wijken naar een 

lokaal in De Wisselaar dat aanmerkelijk duurder was. 
 

- verslag van de kascommissie over de jaarstukken 2020 
   



 

John Vegt geeft toelichting op de verklaring van de 
kascommissie en de goedkeuring. Het item waar de 
kascommissie niet akkoord mee was betreft het feit dan de boekverkoop administratief 
ondoorzichtig is en derhalve slecht te controleren. Een advies ter verbetering is gegeven. 
Ook staat in de verklaring van goedkeuring dat “alle” stukken gecontroleerd zijn. Dat is 
onmogelijk en wordt in het document voor het komend jaar aangepast. 

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

Iedereen is akkoord met de financiele stukken en verleent decharge aan de penningmeester. 
 

6. Bestuurswijziging 
 
Sinds de jaarvergadering van 2020 is de functie van voorzitter vacant. In oktober heeft Egbert 
Veen zich aangemeld als bestuurslid en kandidaat-voorzitter. 
 
- Verkiezing van de nieuwe voorzitter - Egbert Veen (bestuurslid sinds oktober 2020) 
 
Iedereen is akkoord met de verkiezing van Egbert Veen als nieuwe voorzitter van de KNNV 
afdeling Breda. 
Egbert geeft een korte toelichting op zijn (grotendeels) digitale kennismaking en functioneren tot 
nu toe. Hij spreekt de hoop uit de leden fysiek te kunnen ontmoeten op de ledenbijeenkomst die 
we hopelijk later dit jaar kunnen organiseren. 
Egbert neemt de leiding van de vergadering over. 
 

7. 2021: 
- begroting 2021 
 
De voorzitter geeft toelichting op de begroting voor 2021 m.b.t. het Zoom account van de 
vereniging (gebruikt voor zowel de planten als insecten werkgroep en vergaderingen). 
De penningmeester licht de begrootte uitgaven voor de leslokalen (i.v.m. de corona regels 
beperkt) toe. 
Iedereen is akkoord met de begroting. 
 
- benoeming leden kascommissie 
 
John Vegt en Wiet Kerkhoven melden zich als kascommissie voor 2021. 
Iedereen is akkoord met hun benoeming. 
 
- benoeming vertegenwoordigers in Gewestelijke Raad,  
 Vertegenwoordigende Vergadering(en) en Beleidsraad KNNV 
 
Egbert Veen en Rico Bongaarts worden afgevaardigd naar de Gewestelijke raad en landelijke 
vergaderingen. 
 
- programma 2021  
 
De voorzitter geeft een korte toelichting op het programma van 2021. De planeten en insecten 
werkgroepen zijn met een digitale cursus gestart. 
De vereniging wacht de fysieke mogelijkheden af voor beide cursussen en een leden bijeenkomst 
later dit jaar waarbij ook de huldiging van de Jubilaris zal plaatsvinden. 
Jan Woolderink blijft voorlopig de vereniging vertegenwoordigen in Natuurplein. 
 
 



 

8. Rondvraag 
 

Wiet Kerkhoven: Lezingen ontbreken in het programma voor 2021. 
Jan Woolderink geeft aan dat via Natuurplein een lezingen cyclus over Biodiversiteit gepland staat. 

 
 
Charles Schils en Jacques Rovers: Blijft Jan Woolderink vertegenwoordiger in Natuurplein namens 
de vereniging aangezien deze heeft aangegeven dit op termijn te willen afbouwen. 
Jan Woolderink antwoord dat dit het geval is maar hij inderdaad op termijn wil afbouwen. 
Dit wordt in de komende bestuursvergaderingen aan de orde gesteld. 
 

9. Sluiting 
 

De vergadering wordt beëindigd door de voorzitter. 
 
PAUZE 
 
 

Deel 2, aanvang 20.30 uur: 

Lezing over het Bodemleven door Marc Siepman. 

Digitaal, via Zoom (38 deelnemers).  

 

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. 
Ik schrijf, vertaal en geef momenteel lezingen, cursussen en workshops over de bodem, systeemdenken, 
permacultuur en economie.” 

Kijk ook eens naar de videofilmpjes op zijn website: https://marcsiepman.nl/video/ 
 
 
 
  

https://marcsiepman.nl/video/

