
 
  

  

Uitnodiging en toelichting ALV 12 maart 2011 te 
Monnickendam 
 
Beste leden, 
 
Zaterdag 12 maart 2011 hebben wij onze ALV, onze jaarlijkse ledenvergadering. Wij 
nodigen u uit om daaraan deel te nemen. Kom, want we staan op een kruispunt 
van wegen ! 
 
Onder meer de volgende twee punten staan op de agenda: 
 

a) Stoppen we als vereniging of gaan we door en zo ja, hoe dan? 
b) Afsluitdijk; presentatie door Frans de Nooij 

 
Haalt de IJsselmeervereniging haar 40e verjaardag in 2012? 
Het is een lange traditie, misschien wel de langst mogelijke voor onze vereniging, om 
aan het eind van een ALV aan de leden te vragen of we als vereniging door moeten 
gaan of stoppen.  We deden daar vaak wat lacherig over maar deze keer is de vraag 
nog meer relevant dan alle vorige keren en kan dus niet meer in de marge van de 
rondvraag worden gesteld en beantwoord. We hebben er een apart agendapunt van 
gemaakt. 
 
Eén reden voor deze vraag is de relatie met de Stichting VBIJ. Onze vereniging was 
enkele jaren geleden zelf initiatiefnemer voor dit samenwerkingsverband. Onze IJV is 
één van de vijf contribuanten van de Stichting.  Het bestuur vindt dat de Stichting 
VBIJ, steunend op de Waddenvereniging, de drie landschappen rond het IJsselmeer 
en onze IJsselmeervereniging naar behoren functioneert; uiteraard blijven er altijd 
wel wensen. De VBIJ zit bijvoorbeeld nogal sterk op het spoor van vergaderen, 
beleidsbeinvloeding en “meedenken en meepraten”. Publieks acties zoals de 
IJsselmeervereniging in het verleden  ( en zoals nu nog stichting de Kwade Zwaan) 
ondernam passen niet in de strategie. 
 
De vraag is nu: blijft de Stichting VBIJ in de toekomst goed werken aan het behoud 
van de waarden van het IJsselmeer en indien we dat verwachten, is dat dan 
afhankelijk van onze IJsselmeervereniging als één van de vijf partners? Is het 
voortbestaan van de IJsselmeervereniging als leden organisatie nog wel nodig? 
De urgentie van deze vragen komt voort uit het feit dat wij als IJV onze financiële 
bijdrage aan de Stichting nog slechts met grote moeite kunnen voldoen: we hebben 
onvoldoende inkomsten uit contributie. En dat geldt voor 2011 en dat gold ook voor 
het eerst voor 2010. We hebben nu 1800 betalende leden ; dat aantal daalt dit jaar 
voor het eerst overigens niet. Althans de opzeggingen worden gecompenseerd door 
nieuwe leden (allebei kleine aantallen). Als we 500 betalende leden er bij zouden 
krijgen is de urgentie van de strategie-vragen verdwenen, wat niet betekent dat de 
vragen over de samenwerking YV/VBIJ niet even relevant blijven. Daarover willen we 
als bestuur met de leden van gedachte wisselen op de ALV. Dat doen we aan de 
hand van voorstellen die helder van elkaar verschillen. 



 
Het bestuur wil aan het eind van de vergadering het net ophalen en met het resultaat 
zich gesteund voelen om een verandering voor te bereiden waarover uiteraard de 
leden uiteindelijk beslissen. 
 
Onze zorgen over het IJsselmeer zijn de laatste tijd niet verminderd. Alle hens 
moeten aan dek. De vraag is op welke manier? Helpt u mee de koers te bepalen? U 
bent immers wel zeer betrokken!! 
 
De hand op de knip, of renoveren met toekomstvisie? 
Ons lid Frans de Nooij heeft zich de afgelopen tijd intensief bemoeid met de 
Afsluitdijk Hij deed dat binnen een samenwerkingsverband van meerdere betrokken 
clubs. De aanleiding is dat de Rijksoverheid overweegt te kiezen voor een tot op het 
bot uitgeklede aanpassing van deze dijk, daar waar wij pleiten voor een aanpassing 
die minstens zo veilig is maar meer onze doelen binnen bereik brengt, zoals onder 
meer een geleidelijker overgang van zoet naar zout water. In de veronderstelling dat 
de dijk na aanpassing weer voor vijftig jaar zal functioneren vinden wij het actuele 
gebrek aan geld bij het rijk wel een erg kortzichtig uitgangspunt.  
Eén van de resultaten van het werk van Frans de Nooij c.s. is een brochure over de 
Afsluitdijk, die voor de deelnemers ter vergadering klaar ligt. 
 
 
Mocht u niet aan de ledenvergadering kunnen deelnemen, maar wel uw bijdrage aan 
de discussie willen leveren, doet u dat dan door via onze website uw ziens wijze 
kenbaar te maken. Ook uw van bereidheid om actief als vrijwilliger mee te doen kunt 
u langs deze weg bekend maken. www.ijsselmeervereniging .nl  
 
Waar en hoe laat ? 
 
13.00 tot 16.30 In het Miror Paviljoen Hemmeland 
Waterlandsezeedijk 1 
1141 LC Monnickendam 
 
Er zijn beperkt belegde broodjes te koop 
 
Per auto volg borden Hemmeland en daarna Mirror Paviljoen. U kunt daar gratis 
parkeren. Per bus met lijn 111 of 115 tot busstation Monnickendam en daarna nog 4 
minuten lopen. 
 
Als u tevoren inzage wil hebben in de financiële stukken. Verslag van de vorige ALV 
of het bestuursverslag, kunt u dat vinden op www.ijsselmeervereniging.nl 


