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Geachte leden en donateurs,
Het is al geruime tijd geleden dat u iets van ons hebt gehoord. Door alle coronaperikelen
zijn de ledenvergaderingen van 2020 en 2021 niet doorgegaan. In die periode zijn er
ook geen activiteiten geweest. Vanwege diverse ontwikkelingen heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering voor te stellen de vereniging te ontbinden. Hiervoor
heeft het bestuur twee ledenvergaderingen uitgeschreven. Wij menen met de voorgestelde procedures en de toelichting daarop, te voldoen aan de statutaire bepalingen om
tot ontbinding van de vereniging over te gaan.

Uitnodiging voor de algemene ledenvergaderingen
van de Vereniging Groen Noordenveld
op respectievelijk 10 mei en 31 mei 2022
Het Wapen van Drenthe, Heerestraat 1, 9301 AC RODEN
aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.45 uur

Agenda voor de algemene ledenvergadering op 10 mei 2022
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag ledenvergadering d.d. 15 mei 2019

3.

Jaarverslag, rekening en verantwoording over de jaren 2019, 2020 en 2021

4.

Verslag van de kascommissie

5.

Ontbinding van de vereniging, zie toelichting

6.

Bestemming batig saldo van de vereniging
Volgens artikel 19 lid 5 van de statuten bepaalt de algemene ledenvergadering zodanige doelen
voor de aanwending van het batig saldo, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. Wij roepen de leden op voorstellen voor dergelijke doelen aan de secretaris te doen
toekomen. Het bestuur denkt hierbij met name aan natuur- en milieuorganisaties die in Noordenveld en Drenthe werkzaam zijn en de vereniging ondersteund hebben bij de diverse procedures.

7.

Vaststelling nieuwe datum voor een algemene ledenvergadering op 31 mei 2022, met als enig
agendapunt: Ontbinding van de Vereniging.
Conform artikel 19 lid 6 van de statuten zal het bestuur gedurende de periode van ontbinding en
vereffening de lopende zaken afhandelen.

8.

Rondvraag en sluiting

Het verslag van de vergadering en jaarverslagen worden ter vergadering uitgedeeld en zijn op aanvraag verkrijgbaar via het
secretariaat van de Vereniging Groen Noordenveld.
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Toelichting op de punten 5 en 7
van de agenda van de algemene ledenvergadering d.d. 10 mei 2022
van de verenging Groen Noordenveld
De vereniging Groen Noordenveld is in 2007
opgericht als reactie op de grootschalige
woningbouwplannen en de daarmee samenhangende geplande nieuwe infrastructuur
van de gemeente Noordenveld, zoals die
opgenomen waren in de intergemeentelijke
structuurvisie Leek – Roden (IGS).
Deze visie ging uit van 4.900 nieuwe woningen en 1.100 vervangende nieuwbouw, alles te realiseren vóór 2020.

Op 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen (WTBR) in werking getreden. Deze wet is van toepassing
op alle stichtingen en verenigingen. Dit legt
een extra druk op het bestuur en de organisatie van onze (vrijwilligers)vereniging.
Vanaf de oprichting is de samenstelling van
het bestuur nauwelijks gewijzigd. De WTBR
stelt met name ook aan de bestuurssamenstelling eisen die voor onze vereniging moeilijk te realiseren zijn.
Op grond van bovengenoemde ontwikkelingen heeft het bestuur besloten de leden
voor te stellen de vereniging te ontbinden.

Een aantal leden van de vereniging heeft
vervolgens een politieke partij opgericht met
de naam Lijst Groen Noordenveld die in
2010 voor de eerste keer deelnam aan de
gemeenteraadsverkiezing. Deze lijst behaalde toen 4 zetels. Inmiddels heeft deze
partij in 2022 opnieuw 4 zetels behaald,
waarmee zij een stabiele factor in de raad
van Noordenveld is geworden. De vereniging en de lijst zijn juridisch niet verbonden.

Artikel 19, lid 1 van de statuten vereist hiervoor een besluit van de algemene ledenvergadering met tenminste twee derde van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste drie vierde
van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij gebreke van het voldoen
aan deze eis is in artikel 2 van hetzelfde artikel aangegeven dat op een volgende vergadering een besluit kan worden genomen met
een meerderheid van twee derde van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 2 van de statuten betreft de doelstelling van de vereniging.

De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen bedraagt tenminste 14 dagen.

De vereniging stelt zich in het belang van
haar leden en van de inwoners van de gemeente Noordenveld in het algemeen ten
doel:

Aangezien naar redelijkheid niet verwacht
mag worden dat op 10 mei een rechtsgeldig
besluit kan worden genomen voor ontbinding van de vereniging, is deze uitnodiging
eveneens bedoeld voor de algemene ledenvergadering van 31 mei, met als enig agendapunt: Ontbinding van de vereniging.

•

•

het behouden van rust, ruimte, natuur, mooie woon- en leefomgeving in
en om de dorpen van de gemeente
Noordenveld;
het tegengaan van aantasting van de
waardevolle kenmerken van het
groene karakter van de gemeente
Noordenveld door onder meer grootschalige woningbouw, wegenaanleg
en aanleg van bedrijventerreinen.

Deze doelstelling was met name bedoeld
voor de gevolgen van de structuurvisie. De
structuurvisie is inmiddels door de feiten
achterhaald.

Zie voor meer informatie onze website:

www.groennoordenveld.nl
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