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Geachte heer, mevrouw, 
 
Bij deze hebben we het genoegen u uit te nodigen voor de 2e Algemene Ledenvergadering van de  
Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A., welke zal plaatsvinden op 
 
WOENSDAG 16 NOVEMBER 2016 OM 20.00 UUR 
Locatie: Zalencentrum – café Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen. (tel.: 045-4051241) 
 
Thema: samen - werken 
Na de eerste bijeenkomst op 12 april jl. is samen hard gewerkt om de coöperatie verder (digitaal) vorm te 
geven en kunnen we u uitnodigen om op onze website een kijkje te nemen: www.natuurrijklimburgzuid.nl 
Hier treft u ook de vergaderstukken aan die op de agenda (z.o.z.) staan.  
Onder de noemer van het thema ‘samen - werken’ hebben we een tweetal sprekers uitgenodigd die hun 
kennis en ervaring op dit vlak met ons willen delen.  
 
Aanmelden 
In verband met de organisatie verzoeken we u zich aan te melden voor deze ALV op het volgende adres: 
secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl . Aanmelding is mogelijk t/m 11 november a.s. onder vermelding van 
naam, adres en woonplaats en aantal personen. 
 
De koffie en thee staan voor u klaar. Het bestuur hoopt u met velen welkom te heten. 
Wij vragen u het bijgevoegde presentieformulier mee te nemen naar de vergadering.  
 
Contributie 2016 
Om de coöperatie verder vorm te geven en goed te kunnen laten functioneren zijn ook financiële middelen 
nodig. Op voorstel van het bestuur heeft de algemene ledenvergadering van 12 april jl. de “opstart” 
contributie over 2016 vastgesteld. De leden treffen daartoe bijgaand de factuur aan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het oprichtingsbestuur, 
 
Richard Smeets, voorzitter 

Aan: 
- de leden van de Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 
- genodigden 
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Agenda : Algemene ledenvergadering Natuurrijk Limburg Zuid U.A. 
Datum :  Woensdag 16 november 2016 
Aanvang :  20.00 uur 
Plaats :  Zalencentrum – café Keulen te Klimmen 
   
 
 
1. Opening en vaststellen agenda door de voorzitter, de heer Richard Smeets. 
 
 
2. Mededelingen 
 
 
3. Verslag eerste algemene ledenvergadering 12 april 2016 Ter vaststelling 
 Deze notulen vindt u op de website: www.natuurrijklimburgzuid.nl  
 U treft deze aan onder het menu: ‘activiteiten’ → ‘algemene ledenvergaderingen’. 
 
 
4. Werkplan 2016-2017 Ter kennisname 
 Het werkplan wordt ter vergadering toegelicht. 
 
 
5. Huishoudelijk Reglement Ter goedkeuring 
 In de statuten zijn op hoofdlijnen afspraken vastgelegd over het functioneren  
 van de coöperatie. Als nadere uitwerking van en aanvullend op deze statuten dienen  
 overige afspraken nader vastgelegd te worden in een reglement.  
 Het bestuur heeft daarvoor een huishoudelijk reglement opgesteld dat ter vergadering  
 wordt gepresenteerd en toegelicht. 
 Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement staan op de website onder het menu:  
 ‘over ons’ → ‘organisatie’. 
 
 
6. Begroting 2017 Ter vaststelling 
 De begroting wordt ter vergadering gepresenteerd en toegelicht. 
 
 
 Pauze 
 
 
7. De meerwaarde van samenwerken op het gebied van natuur- en landschap 
 Inleiding door Peter Kerkhofs van de Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind  
 in de gemeente Heeze - Leende (provincie Noord Brabant). 
 
 
8. De waarde van maatregelen voor wilde bestuivers op en rond het fruitteeltbedrijf 
 De heer Arjen de Groot, ecoloog Wageningen Environmental Research, geeft een inleiding  
 over bovenstaand onderwerp waarbij de meerwaarde van de samenwerking tussen  
 de teler, de bij en het landschap centraal staat.   
 
 
9. Rondvraag 
 
 
10. Sluiting  
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