Donderdag 19 april aanstaande organiseert Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor deze avond nodigen wij de bestuurders van alle verenigingen die
lid zijn van PJG van harte uit. Deze uitnodiging geldt derhalve voor alle JG’s, PJ-verenigingen, JAV en
AJK’s. Tijdens deze vergadering kunnen jullie je stem laten horen over het gevoerde beleid van het
afgelopen jaar (2017) en het te voeren beleid.
We starten de avond met een rondleiding over De Wenum Hoeve: van oudsher een melkveebedrijf. Door
verschillende ontwikkelingen hebben zij een overstap gemaakt van melkvee naar Hereford koeien en
jongveeopfok. Daarnaast heeft De Wenum Hoeve een boerderijwinkel en een theeschenkerij. In 2003
is de factor ‘zorg’ aan de boerderij toegevoegd.
Tijdens het tweede deel van de avond willen we jullie vragen om (strategische) input voor de vereniging. Er staan een aantal veranderingen op de agenda, o.a. het aftreden van twee bestuursleden en de
voorzitter van PJG. We willen graag jullie mening horen over de toekomst tijdens een brainstorm.
Vervolgens vindt het formele gedeelte, de ALV, plaats.

Datum:
Donderdag 19 april 2018
Aanvang: 20.00 uur ontvangst met koffie en thee, 20.30 uur start de rondleiding
Locatie:
De Wenum Hoeve, Wenumsedwarsweg 99, Wenum-Wiesel
Graag verwelkomen wij je/jullie op donderdag 19 april in Wenum-Wiesel. Wil je uiterlijk 16 april a.s.
laten weten met hoeveel mensen jullie aanwezig zijn via info@pjgelderland.nl?
Hartelijke groet namens het Dagelijks Bestuur,
Lisanne Penterman, vz PJG

Programma
20.00 uur

Ontvangst met koffie/thee + cake

20.30 uur

Korte uitleg over De Wenum Hoeve en rondleiding

21.00 uur

Brainstorm

21.30 uur

Start ALV
1. Vaststellen agenda
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 (bijlage)
3. Mededelingen
4. Verslag 2017
5. Presentatie financieel jaarverslag
a.

Winst- en verliesrekening 2017

b.

Balans per 31 december 2017

c.

Begroting 2018

6. Decharge over het gevoerde beleid
7. Vaststellen contributie 2019 (bijlage)
8. Bestuursaangelegenheden
a.

Aftredend Dagelijks Bestuur (DB) leden: Lisette Kooijman en Nardy Köning en
verlenen decharge

b.

Aftredend voorzitter: Lisanne Penterman

c.

Afscheid GAJK bestuurders GAJK Suzanne Ruesink en Stefan Regelink.
Benoemen werkgroepleden GAJK en PJG

9. WVTTK en rondvraag
22.15 uur

Sluiting ALV

Notulen Algemene ledenvergadering
op donderdag 20 april 2017 in Hengelo (Gld)

Aanwezig:

1.

AJK Over-Betuwe, AJK Rivierenland, Jong Gelre Vorden/Warnsveld, DB PJG,
Werkgroep GAJK, Werkgroep PJG en Daan Haverkamp

Opening door voorzitter Lisanne Penterman, voorzitter PJG

Lisanne opent de vergadering en stelt de agenda vast.
2.

Vaststellen agenda

3.

Notulen 2016

De notulen van de ALV 2016 worden vastgesteld.
4.


Mededelingen
Lisanne vertelt de laatste ontwikkelingen in de personeelsbezetting. Gemma Janssen werkt niet
meer voor PJG. In haar plaats vervullen Lucie Otten en Willemien Hamhuis het secretariaat voor
PJG. Ook Mirjam Arends is nieuw; zij houdt zich met name bezig met de Leefbaarheidsalliantie.
Jaarrede

 Werkgroepen
De Werkgroep PJG is met name zoekende naar hoe zij verder gaat in de toekomst.
De Werkgroep GAJK is ook zoekende. Suzanne vertelt wat het GAJK het afgelopen jaar heeft gedaan
en benadrukt het belang om dit soort dingen te blijven doen. Met name de communicatie naar
burger, provincie en andere overheden is belangrijk en wordt op prijs gesteld.
 Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur is druk bezig met de toekomstvisie. Lisanne, Nardy en Lisette geven aan dat
de input van de leden met name belangrijk is. Hierdoor kunnen we in de toekomst meer
projectgewijs gaan werken, zoals bij het Smart Grass project. AJK Over-Betuwe vertelt wat over het
project.
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5.

Presentatie financieel jaarverslag

Penningmeester Annemarie is vanavond verhinderd daarom vertelt Lisanne vertelt over het
financieel jaarverslag aan de hand van de sheets en met hulp van Nardy, Daan en Lisette. Als er
moeilijke vragen zijn, krijgen de leden daar later een antwoord op. AJK Over-Betuwe vraagt of er
een controle is. Nardy antwoordt dat er een accountantscontrole is, ook in verband met de subsidie.
Er zijn geen ingewikkelde vragen. Het financieel jaarverslag is duidelijk.
6.

Vaststelling contributie 2018

De contributies voor PJG/GAJK en NAJK worden jaarlijkse aangepast aan de hand van de
Consumentenprijsindex.
Dit is besloten in de ALV van 2010. Voor 2018 betekent dit een verhoging van 0,32%.
Soort lid

PJG/GAJK

NAJK

Bndr

Verzekering

Totaal

A-lid

€ 6,37

€ 17,40

€ 5,00

€ 1,00

€ 29,77

B-lid

€ 6,37

€ 1,00

€ 7,37

C-lid

€ 6,37

€ 1,00

€ 29,77

€ 17,40

€ 5,00

Per algemene afdeling € 25,00 voor het gebruik van de ledenadministratie.
De voorgestelde contributie van 2018 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
 Bestuursaangelegenheden
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur blijft hetzelfde.
Simone stopt met haar werkzaamheden voor de Werkgroep PJG.
Edward, Nardy en Lisette stoppen met de werkzaamheden voor de Werkgroep GAJK.
Sjoerd en Renske treden toe tot de Werkgroep GAJK.
 Decharge
De leden verlenen decharge aan het Dagelijks Bestuur van PJG.
7.

Wat verder ter tafel komen en Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Iedereen wordt erop gewezen dat er ruimte is om
toe te treden tot de werkgroepen.
8.

Sluiting ALV

Lisanne sluit de vergadering.

Informele gedeelte van de avond: een leuke uitleg van de heer Harmsen met daarbij een
wijnproeverij van zijn natuurlijke wijnen. Erg leuke locatie!
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Voorstel Contributie 2019

De contributies voor PJG/GAJK en NAJK worden jaarlijkse aangepast aan de hand van de Consumentenprijsindex.
Dit is besloten in de ALV van 2010. Voor 2019 betekent dit een verhoging van 1,38%.
Contributieverhoging NAJK 2018
Na het vaststelling van de contributie 2018 in de ALV van PJG van vorig jaar heeft NAJK besloten over te gaan tot
een contributieverhoging voor 2018 van € 3,44 voor het GAJK vanaf 1 januari 2018.
Het PJG/GAJK bestuur heeft besloten om deze verhoging in 2018 niet door te berekenen naar de lokale AJK
afdelingen.
Per 2019 is PJG wel genoodzaakt deze verhoging door te voeren in het voorstel voor 2019.

Soort lid

PJG/GAJK

A-lid

€ 6,37

B-lid

€ 6,37

C-lid

€ 6,37

NAJK
€ 21,12
€ 21,12

Bndr
€ 5,00
€ 5,00

Verzekering

Totaal

€ 1,00

€ 33,49

€ 1,00

€ 7,37

€ 1,00

€ 33,49

Per algemene afdeling komt hier € 25,00 bij voor het gebruik van de ledenadministratie.

Activiteiten van PJG en GAJK worden mede mogelijk gemaakt door

