Coöperatie Natuurrijk Limburg
Zuid U.A.
Papenweg 31
6261 NE MHEER

Aan:
- de leden van de Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A.
- genodigden

Tel.: 06 - 51 98 75 05
Kenmerk:
Betreft:

RS/NLZ
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Bijlage(n):

1

Datum:

5 juni 2019

Email:
secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze hebben we het genoegen u uit te nodigen voor de 7e Algemene Ledenvergadering van de
Coöperatie Natuurrijk Limburg Zuid U.A., welke zal plaatsvinden op

DONDERDAG 20 JUNI 2019 om 20.00 UUR
Locatie: Zalencentrum – café Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen. (tel.: 045-4051241)
Thema: Het veranderende landschap; door Anya Niewierra, algemeen directeur Visit Zuid-Limburg
Volgens onderzoek is het landschap in Zuid-Limburg de belangrijkste reden voor gasten om naar onze regio af
te reizen. Ons ‘landschap’ scoort zelfs opvallend hoger dan andere gebieden in Nederland. Natuurlijke
schoonheid is na 150 jaar toerisme nog steeds de kurk waarop de toeristische economie drijft. Maar ook ons
landschap’ verandert snel. U als lid van de coöperatie draagt hier op uw eigen manier aan bij. Uit de onlangs
gehouden enquête onder de leden is naar voren gekomen dat u zelf actief aan de slag bent en wil blijven met
het uitvoeren van het nodige landschapsbeheer.
Hoe zorgen en houden we een gezonde balans tussen natuur & (cultuur)landschap enerzijds en toerisme &
recreatie anderzijds in Zuid-Limburg voor de toekomst? Anya Niewerra zal hierover een inleiding verzorgen
met aansluitend de mogelijkheid voor vragen en discussie.
Meer informatie over de bijeenkomst staat in de agenda in de bijlage van deze mail. De in de agenda
genoemde bijlagen zijn op onze website www.natuurrijklimburgzuid.nl te raadplegen.
Aanmelden
In verband met de organisatie verzoeken wij u zich aan te melden voor deze ALV op het e-mail adres
secretaris@natuurrijklimburgzuid.nl . Aanmelding is mogelijk t/m 15 juni a.s. onder vermelding van uw
lidnummer, naam, adres, woonplaats en aantal personen.
De koffie en thee staan voor u klaar. Het bestuur hoopt u allen welkom te heten.
Wij vragen u deze email als presentieformulier mee te nemen naar de vergadering.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Natuurrijk Limburg Zuid,
Richard Smeets, voorzitter
Bank / IBAN: NL30RABO0308570871
Kvk: 64617505
Btw nr: 8557.45.691.B.01

Agenda
: 7e Algemene ledenvergadering Natuurrijk Limburg Zuid U.A.
Datum
: Donderdag 20 juni 2019
Aanvang
: 20.00 uur
Plaats
: Zalencentrum – café Keulen te Klimmen
1.
Opening en vaststellen agenda door de voorzitter
2.

Mededelingen

3.

Verslag 6e algemene ledenvergadering d.d. 28 november 2018
De notulen vindt u op de website: www.natuurrijklimburgzuid.nl onder:
‘Activiteiten’ → ‘Algemene ledenvergaderingen’.

4.

Project faciliteren in landschapsbeheer
Ter bespreking
Het project faciliteren in landschapsbeheer is in maart jl. gestart met een enquête onder
alle leden. Ondertussen zijn de resultaten verwerkt en willen we deze graag met u delen
en gezamenlijk bekijken hoe we vervolg geven aan de door de leden ingebrachte reacties.

5.

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag wordt ter vergadering toegelicht.

6.

Financiën 2018 en aanpassing begroting 2019
Ter goedkeuring
- voorstel financieel verslag en winstbestemming 2018 wordt ter vergadering toegelicht
- verslag van de kascontrolecommissie en aanwijzing nieuw lid
- voorstel aanpassing begroting 2019

7.

Verkiezing bestuursleden
Ter stemming
Statutair dient jaarlijks een gedeelte van het bestuur verkozen te worden. Hiertoe hebben we een
rooster van aftreden opgesteld. Daarnaast hebben zich dit jaar een aantal bestuurlijke wijzigingen
voorgedaan. Verder heeft de voorzitter Richard Smeets te kennen gegeven zijn bestuursfunctie en daarmee
ook het voorzitterschap te beëindigen. Resumerend treden de volgende bestuursleden af:
Annelies Heijnen, Bertie Bisschops, Gerard Majoor, Gaston Lemlijn en Richard Smeets.
Hiervan stelt Gaston Lemlijn uit Mheer zich wederom herkiesbaar.
Inmiddels heeft het bestuur gezocht naar nieuwe kandidaten. Het bestuur doet de volgende voordrachten:
- de heer G. Lemlijn uit Mheer herkiesbaar te stellen;
- de heer L. Hupperichs uit Wijlre voor te dragen als nieuw bestuurslid en;
- de heer J. d’ Ansembourg (bestuurslid) uit Klimmen voor te dragen als kandidaat voorzitter.
Leden die interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen zich melden bij de voorzitter, Richard Smeets, tel. 0610133108. Dit kan tot 48 uur vóór aanvang van de jaarvergadering. U kunt bij hem terecht voor vragen over
deze functie of de inhoud daarvan.

8.

Deelnemerbegeleiding 2019
Ter informatie
Onze veldmedewerker Pieter Puts zal een toelichting geven op de voorgestelde aanpak van de
deelnemerbegeleiding in 2019. Gebiedssamenwerking en kennisdeling tussen en vanuit de deelnemers vormt
de rode draad in de begeleiding van 2019.

Ter vaststelling

Ter kennisname

Pauze
9.

Thema: Het veranderende landschap
Anya Niewierra, algemeen directeur Visit Zuid-Limburg zal een inleiding verzorgen over dit thema, waarna
aansluitend gelegenheid is tot het stellen van vragen en ruimte voor discussie.

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

