VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VVOR

Datum:

31 januari 2019 om 13.00 uur

Locatie:

De Hooge Schuur, Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt,
't Klooster 5, 4153 RR Beeds

Aanwezig:

Alle bestuursleden en circa 65 leden

Opening
De voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering. Er zijn circa 65 leden aanwezig.
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Financiën
De penningmeester doet verslag van de financiën. Zij schetst de problematiek die zij ondervindt met
de betalingen van de contributie en verzoekt een ieder voortijdig betaling zorg te dragen. Verwezen
wordt naar de op de website gepubliceerde financiële stukken.
Verslag kascommissie
De kascommissie doet verslag (zie schriftelijk verslag dat als bijlage bij deze notulen wordt gehecht).
De commissie heeft de administratie van de vereniging gecontroleerd en in orde bevonden. De
commissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering verleend het bestuur
decharge.
Terugblik activiteiten 2018
De voorzitter blikt terug op de activiteiten in 2018, te weten de bijeenkomst bij de Hoge Raad ter
gelegenheid van het afscheid van advocaat-generaal Van Oven en de uitreiking van de ter
gelegenheid daarvan samengestelde boek met annotaties.
In het voorjaar is er een geslaagde excursie naar de nieuwe sluis in Terneuzen geweest.
In het najaar heeft een goed bezocht seminar plaatsgevonden in het Muntgebouw te Utrecht over de
aardbeving schade.
Vooruitblik activiteiten 2019
De voorzitter blikt vooruit op de activiteiten 2019. Op het programma staan:
- Vandaag het seminar over de Energietransitie in Mariënwaerdt.
- In de planning staat in de tweede helft van maart samen met de Vereniging van
Onteigeningsadvocaten een bijeenkomst te organiseren over de Aanvullingswet
grondeigendom.
- In september staat een seminar in de planning in het Muntgebouw te Utrecht over onteigening
en gedoogplichten in het kader van dijkversterking.

WVTTK
We benoemen een nieuwe Kascommissie: Cees Plomp treedt af als lid van de Kascommissie en
wordt bedankt voor zijn bemoeienissen. In zijn plaatst wordt benoemd Kees Kea die samen met Cees
van Helvoirt de Kascommissie in 2019 vormt.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 13.15 uur.

