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Agenda  75STE Algemene Vergadering  
van AVVN, online te houden op 19 juni 2021 om 10.30 uur 
 
Alle vergaderstukken zijn beschikbaar via de website https://jaarstukken.avvn.nl/.  
 
1. Opening door de voorzitter en vaststellen quorum  
 
2. Notulen van het 74ste algemene vergadering, gehouden op 22 juni 2019 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
4. Voortgangsrapportage transitie AVVN  

Met een PowerPointpresentatie neemt Hans van Leeuwen ons mee langs de veranderingen 
waaraan we de afgelopen maanden hebben gewerkt. Waar staan we nu en wat zijn de 
volgende stappen. 

 
5. Goedkeuring: Bestuursverslag 2020 

 
Presentatie over samenwerking – door Ans Hobbelink. 
 

6. Goedkeuring financieel jaarverslag 2020 en verlenen decharge aan bestuur 
 
7. Goedkeuring: Bijstelling begroting AVVN 2021 en begroting AVVN 2022 
 

Kort filmpje over ons Ledennetwerk. 
 
8. Benoeming ereleden en verlenen van onderscheidingen voor bijzondere 

verdiensten 
 
9. Afscheid van Wim Hoentjen – directeur AVVN 

Hoe we dit gaan doen laten we nog even een verrassing zijn. 
 
10. Benoemingen 

Herbenoeming van de Commissie van Onderzoek 
 Koos van Baalen (Nieuwerkerk aan den IJssel) – lid 
 Diana Soek (Rotterdam) – lid 
 Marjolein Steeman (Utrecht) – lid 
 Bert Jansen (Leiden) – lid  
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11. Inspirerende lezing van tuinontwerper en fotografe Anneke Beemer over 

klimaatbestendig tuinieren  
Door klimaatverandering hebben we meer te maken met extreme regen afgewisseld door 
periodes van hitte en droogte. Ook in de tuin merk je de gevolgen van klimaatverandering. 
Tuinontwerper en fotografe Anneke Beemer heeft ruime ervaring in het aanleggen van 
klimaatbestendige tuinen. In een online lezing deelt ze haar kennis en legt ze uit hoe je je tuin 
kunt aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Zo geeft Anneke informatie en tips over 
het kiezen van de juiste beplanting, het slim inrichten van je tuin waardoor natuurlijke 
schaduwplekken ontstaan en het opvangen en gebruiken van regenwater. 
 
12. Sluiting vergadering  
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