
 
 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 

Eindelijk kunnen en mogen we weer!  

Na een periode met helaas weinig activiteiten mogen we weer een jaarvergadering uitschrijven. 
Maar we willen toch wel voorzichtig blijven en daarom hebben wij van onze buren van tuinpark 
‘Ons Buiten’ op zaterdag 2 oktober de beschikking gekregen over hun ruime verenigingsgebouw 
zodat wij de mogelijkheid hebben om eindelijk weer eens bijeen te komen.   

Daarom nodigen wij de leden uit voor de ALV op zaterdag 2 oktober om 14:00 bij ‘Ons Buiten’, 
Riekerweg 15. Bij de hoofdingang is er de mogelijkheid om te parkeren. De jaarstukken en de 
jaarcijfers zijn gepubliceerd in de voorjaarsoever en we zullen ook voor extra exemplaren zorgen 
voor hen die de Oever niet meer tot hun beschikking hebben. 

Alhoewel het niet meer verplicht is, willen we toch graag weten of u de vergadering wilt 
bijwonen. U kunt zich opgeven via info@oeverlanden.nl of indien u niet de beschikking heeft 
over e-mail bellen naar Liesbeth Stricker, tel: 020-6154557.  

Na de vergadering zal Erik Swierstra, lid van de vereniging en ook lid van de werkgroep Historie 
van de dorpsraad Sloten Oud-Osdorp, een lezing houden met de titel: "De Riekerpolder en de 
annexatie van de gemeente Sloten in 1921". 

 

AGENDA 
1. Opening en vaststellen agenda 
2. Bestuursmededelingen  
3. Ingekomen stukken  
4. Samenvatting digitale Algemene ledenvergadering 2020 (zie Oever 80, najaar 2020) 
5. Jaarverslag Bestuur 
6. Jaarverslag Beheervrijwilligers 
7. Jaarverslag Publiciteit 
8. Jaarcijfers 2020 
9. Verslag kascommissie 
10. Begroting 2021 
11. Benoeming nieuwe kascommissie 
12. Verkiezing bestuursleden 
13. Stand van zaken: 
a. Ons verweer bij RvS Bomenkap Riekerweg en Oude Haagseweg  
b. Ontwikkelstrategie Oeverlanden 
c. Reactie van de politiek op ons raadsadres betreffende gebruik Oeverlanden 
d. Concept beleidsplan 
14. Sluiting  

 

mailto:info@oeverlanden.nl


 

Sinds 1 jaar werk ik met veel plezier twee dagen per week als 
beheervrijwilliger op de Oeverlanden, samen met de andere 
beheervrijwilligers. Sinds kort ben ik aspirant bestuurslid en stel mij nu 
kandidaat als bestuurslid. Ik draag de Oeverlanden een warm hart toe en 
geniet van het werken in deze bijzondere natuur met een enorme 
biodiversiteit, onder de rook van Amsterdam. 
Ik ben mijn hele leven regelmatig in de natuur geweest, met paarden en in de 
bergen. Ook buiten tekenen en paarden vereeuwigen zijn mijn passie. 

 

Reglementair treedt Liesbeth Stricker af en zij is herkiesbaar.  
Na de laatste oproep in de voorjaarsoever heeft Marianne Frijling, naast lid ook 
beheervrijwilliger, zich als kandidaat voor het bestuur aangemeld.  

 

Vorig jaar hebben Yvonne de Boer en Agnes Dekker zich na de oproep gemeld voor de 
kascommissie. Agnes Dekker is afgelopen jaar de vervanger geweest van de afgelopen jaar 
overleden kascommissielid Rein Cremer. Zij zijn beiden herkiesbaar. 

We hopen u te ontmoeten op de ALV! 

Het bestuur van "De Oeverlanden Blijven!" 
Nico Jansen, Paul Kamsteeg, Tom Koudstaal, Liesbeth Stricker 

 


