Algemene LedenVergadering vanaf 2020
Voorstel:
De voorjaarsbijeenkomst van de ALV in ere herstellen, waarmee er weer twee volwaardige
bijeenkomsten zijn.

Toelichting:
Volgens de statuten van de vereniging moet het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening binnen
zes maanden na afloop van een verenigingsjaar op een ALV uitbrengen, d.w.z. voor 1 juli. De
jaarrekening behoeft volgens de statuten de goedkeuring van de ALV, het jaarverslag niet. Ook vanuit
de eisen die aan ons worden gesteld vanuit onze ANBI status, is het nodig dat het jaarverslag in de
eerste zes maanden van het jaar vastgesteld en gepubliceerd wordt. In de najaars ALV, die ook
steeds een aantrekkelijk inhoudelijk programma kent wordt de begroting van het komende jaar
besproken.
In het verleden was er een voorjaarsbijeenkomst van de ALV om de jaarrekening goed te keuren en
het jaarverslag te bespreken. De laatste jaren gekoppeld aan de Zoogdierdag. Deze bijeenkomst was
steeds moeilijker in te passen in het programma van de Zoogdierdag en een aparte vergadering voor
alleen jaarrekening en jaarverslag bleek tot weinig deelname van leden te leiden. Daarom is het
bestuur met instemming van de ALV overgegaan tot het organiseren van een formele ALV in het
voorjaar om uitstel te vragen voor de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag. In de
praktijk verschenen er geen leden op deze vergadering en besliste het bestuur tot uitstel. Hierover
kreeg het bestuur nogal eens vragen van leden.
Het bestuur heeft de huidige praktijk voorgelegd aan een notaris. Deze raadt het bestuur aan zo min
mogelijk van de statuten af te wijken, zeker waar het gaat om een belangrijke zaak als de
goedkeuring van de jaarrekening. Dit heeft ook te maken met de bestuurdersaansprakelijkheid.
Het bestuur wil daarom met ingang van 2020 weer twee volledige ALV’s houden:
- een korte voorjaars-ALV van een uur op de Zoogdierdag, voorafgaand aan het programma van de
Zoogdierdag. Daarin wordt de jaarrekening besproken en ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.
Streven is dan ook het jaarverslag gereed te hebben. Mocht dit niet lukken, dan zal het bestuur in
deze ALV voorstellen het jaarverslag uitgebreid inhoudelijk toe te lichten en te bespreken in de
najaars-ALV. De voorjaars ALV vindt plaats voorafgaand aan de Zoogdierdag.
- een najaars-ALV waarin alle zaken die bespreking behoeven worden besproken, zoals o.a. de
begroting voor het jaar daarop. Deze ALV kent ook (zoals de staande praktijk) een aantrekkelijk
inhoudelijk programma.
Mocht er in enig jaar worden besloten de Zoogdierdag niet in het voorjaar te houden, dan wisselen
we in dat jaar de opzet: een ALV met inhoudelijk programma in het voorjaar en een korte ALV
gekoppeld aan de Zoogdierdag in het najaar.

