
 
 

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering  

Maandag 30 augustus 2021, 20.00 uur 
Verenigingsgebouw Volkstuinpark De Bongerd, Kadoelenpad 21, 1035 NW, 

Amsterdam 
 
 
Geacht verenigingslid, beste buurtbewoner, belangstellende lezer, 
 
Afgelopen kalenderjaar heeft het bestuur van de ‘Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder’ 
mede dankzij de harde werkers van de commissie Natuur, zich weer op meerdere fronten ingezet 
voor behoud en versterking van de natuur- en cultuurhistorische waarden van de polder en zijn 
directe omgeving. Graag doen wij u hier verslag over op onze Algemene Ledenvergadering op: 
 

maandag 30 augustus 2021  
20.00-22.00 uur 

 
Op de achterzijde van deze uitnodiging vindt u de agenda. Het verslag van de vervangende 
ledenraadpleging in 2020, door de onmogelijkheid een ALV te beleggen, en alle berichten met 
nieuws over de polder, kunt u vinden op de vernieuwde website: www.wilmkebreek.nl.  
 
Vanwege de corona-crisis en de verplichte maatregelen, vragen wij u om zich voor de ALV aan te 
melden bij secretariaat@wilmkebreek.nl.  
Er is een maximum aan het aantal mensen dat in de ruimte past binnen de huidige corona-
maatregelen, namelijk 40 personen. Ook vragen wij u op onze ALV de RIVM-richtlijnen te handhaven. 
Denk hierbij aan de vereiste 1,5 meter afstand houden, thuisblijven bij klachten, etc. 
 
De ALV is toegankelijk voor leden en niet-leden (zij mogen echter niet stemmen).  
Nieuwe leden zijn van harte welkom: elk lid erbij geeft meer gewicht aan de activiteiten voor het 
behoud van de Wilmkebreekpolder. U wordt lid door het aanmeldformulier op de website (onder ‘De 
Vereniging’) in te vullen en tevens de in 2020 vastgestelde jaarcontributie ad € 10,- over te maken op 
de rekening van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder: 

IBAN-rekeningnummer: NL38 RABO 0344 7650 16 
onder vermelding van ‘contributie 2021’ en de naam en het adres van de contribuant, indien deze 
anders is dan de naam van de rekeninghouder.  
 
Om alle omwonenden van de polder te bereiken wordt deze uitnodiging ook als buurtbrief 
rondgebracht. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder.  

http://www.wilmkebreek.nl/
mailto:secretariaat@wilmkebreek.nl


Agenda 
 

Algemene Ledenvergadering op 30 augustus 2021 van de  
Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 

Aanvang vergadering 20.00 uur 
 
19.45 uur Inloop en ontvangst met gratis koffie/thee. Halverwege de 
avond is er een pauze, consumptie voor eigen rekening. 

 
1. Welkom door voorzitter Teo Wams 

 
2. Verslag vervangende ledenraadpleging september 2020 en 

Jaarverslag 2020 (zie website) 
 

3. Verslag penningmeester over 2020, begroting 2021 
 

4. Verslag kascommissie over jaarrekening 2020 
 

5. Samenstelling bestuur en commissies: 
De samenstelling van het bestuur was afgelopen jaar als volgt: Nicole Bakker, voorzitter, per 
14 september opgevolgd door Teo Wams, Elles van der Helm-Mulder, penningmeester, 
Pauline Luijnenburg-Kroes, secretaris, Tom Jongeling, bestuurslid en Commissie Natuur, 
Nynke de Vries, bestuurslid en Commissie Natuur. 
Reglementair aftredend zijn: Pauline Luijnenburg-Kroes en Tom Jongeling, beide zijn 
herkiesbaar. Het bestuur zoekt ter versterking een 6e lid, de kascommissie behoeft een nieuw 
lid, de commissie Natuur zoekt deskundigen als aanvulling. Interesse graag melden via 

secretariaat@wilmkebreek.nl  

 
6. Omgevingsvisie 2050, Landsmeerderdijk e.d. door Tom Jongeling 

 
Pauze 
 
7. Presentatie: Henk van Alst over Insecten in de tuinen en de polder 

 
8. Verslag Commissie Natuur door Nynke de Vries 

 

9. Rondvraag en sluiting  
 

mailto:secretariaat@wilmkebreek.nl

