
Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve     22 mei 2013

Nieuwsbrief

Algemene ledenvergadering    donderdag 23 mei, 20:00 u                                        
Wijkcentrum St Joseph, Minckelersstraat 71

Agenda
Opening door de voorzitter1. 

Notulen van de vergadering van 9 mei 2012      2. Kort verslag in Koerier 2012-3. Notulen op

Ingekomen 3. stukken en mededelingen

Financieel jaarverslag 2012 en begroting 20134. 

Verslag kascommissie en benoeming kascommissie voor 20135. 

Algemeen jaarverslag 2012;        6. terugblik en kleine vooruitblik op de belangrijkste punten.

Decharge van het bestuur van het jaar 20127. 

Uw bestuur in 20138. 

Huishoudelijk Reglement 9. 

Aandachtspunten10.  voor 2013,   

Rondvraag11. 

Sluiting huishoudelijk deel van de vergadering12. 

De f13. unctie van Anna’s Hoeve in de ecologische hoofdstructuur

            

Sluiting van de vergadering14. 

website en ter inzage in de vergaderzaal.

De ALV wordt gevraagd het Huishoudelijk Reglement 
goed te keuren; dit is gepubliceerd op de website. Er 
zijn exemplaren in de vergaderzaal.

Communicatie, Werven van leden, Een extra bestuurslid
Naast het Bouwplan, de HOV en de Weg over Anna’s Hoeve ook: 

(Pauze met koffie of thee)

Een presentatie door Gooi’s Natuur Reservaat

Beste leden. 

Bij deze kou en regen...kom gezellig naar de algemene ledenvergadering.
Kopje koffie, drankje...maar vooral meedenken over de toekomst van Anna’s Hoeve.
Het huishoudelijk gedeelte, belangrijk, proberen we toch vlot af te werken.

GNR is al in februari uitgenodigd om vervolgens een verhaal te houden over hoe zij Anna’s Hoeve 
qua natuur en recreatie wil verbeteren. Anna’s Hoeve in verbinding brengen met andere natuurge-
bieden (ecologische zones) speelt daarin een belangrijke rol. Hoe dat gestalte zou kunnen krijgen, 
wat er voor nodig is en hoe het er dan uit komt te zien, wordt getoond en toegelicht door Bert vd 
Moolen (rentmeester GNR) en Edgar vd Grift (ecoloog, bureau Alterra). Zij zullen daarbij inhaken 
op de actualiteit m.b.t. Anna’s Hoeve.

Ik zie u graag op deze boeiende avond.                Martin Triebels,  voorzitter

Herinnering

http://www.annashoeve.nl/index.html

