AGENDA 74 STE ALGEMENE VERGADERING VAN AVVN ONLINE TE
HOUDEN OP 28 NOVEMBER 2020 OM 10.30 UUR
Alle vergaderstukken zijn beschikbaar via de website https://jaarstukken.avvn.nl/.

1.

Opening door de voorzitter en vaststellen quorum

2.

Notulen van het 73ste congres, gehouden op 22 juni 2019

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken zullen te zijner tijd vooraf en/of tijdens het congres worden verspreid.

4.

Voortgangsrapportage transitie AVVN en terugkoppeling uitkomsten
workshops en speeddates congres 2019

Afgesproken is dat het bestuur jaarlijks een voortgangsrapportage geeft van de
veranderingen waar wij aan werken. Via een presentatie geven wij een korte toelichting op
wat met de uitkomsten van de workshops en speeddates van het congres 2019 is gedaan.

5.

Goedkeuring: Bestuursverslag 2019, balans per 31 december 2019 en
staat van baten en lasten 2019

Het bestuursverslag geeft een verantwoording van het gevoerde beleid, de verrichte
werkzaamheden, het financiële resultaat inclusief de balans over 2019 en een voorstel voor
het financieel resultaat en het verslag van de commissie van onderzoek.

6.

Voorstel aangaan onderhandse lening eventueel aangevuld met een
zakelijk krediet bij een Nederlandse bankinstelling

Een toelichting op het voorstel zenden wij mee met de uitnodiging.

7.

Goedkeuring: Bijstelling begroting AVVN 2020 en begroting AVVN 2021

8.

Voorstel voor nieuwe naam AVVN en vaststellen missie en visie AVVN

9.

Goedkeuring voorstel nieuwe invulling AVVN-lidmaatschap

10. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement AVVN
10 a. Goedkeuring wijzigingsvoorstel statuten
10 b. Goedkeuring wijzigingsvoorstel huishoudelijk reglement
10 c.

Goedkeuring uittreksel notulen 74ste algemene vergadering van AVVN

Z.O.Z.

11. Benoeming ereleden en verlenen van onderscheidingen voor bijzondere
verdiensten
Mensen met bijzondere verdiensten voor het tuinieren verdienen het om in het zonnetje
gezet te worden. Het erelidmaatschap van het AVVN is iets bijzonders, dus als iemand deze
onderscheiding ontvangt, is dit een hoge blijk van waardering voor deze bijzondere persoon.
Personen of verenigingen die zeer bijzondere verdiensten hebben, kunnen we bij dit
agendapunt in het zonnetje zetten.

12. Benoemingen
A. AVVN-Bestuur
Aftredend en herkiesbaar:
 Hans van Leeuwen (Leidschendam) - bestuurslid
Aftredend en niet herkiesbaar:
 Harry Staas (Den Haag) - secretaris
Verkiesbaar op voordracht van het AVVN-bestuur voor de functie van secretaris:
 Ineke ten Hoedt (Utrecht)
B. Commissie van Onderzoek
 Koos van Baalen (Nieuwerkerk aan den IJssel) – lid
 Diana Soek (Rotterdam) – lid
 Marjolein Steeman (Utrecht) – lid
 Bert Jansen (Leiden) – lid – eerste benoeming

13. Presentatie nieuwe huisstijl AVVN en de vernieuwde Tuinliefhebber
14. Inspirerende lezing: Vera Greutink van Tuin Smakelijk
Hoe kun je in de moestuin met minder werk, meer oogsten en tegelijkertijd een gezonde
bodem ontwikkelen en je tuin klimaatbestendiger maken.

15. Sluiting vergadering
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