Programma Algemene Ledenvergadering vSKBN
Donderdag 8 november 2018
Locatie : Burger’s Zoo, Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem

Ochtendprogramma:
09.00 uur

Dierenpark open. Je kunt op eigen gelegenheid alvast het park verkennen.

10.15 uur

Ontvangst met koffie, thee en lekkers in het Safari Restaurant

10.45 uur

Start van een interessante highlights rondleiding, onder leiding van Burgers’ Gidsen

12.00 uur

Lunchpauze met een Safari Broodjeslunch in het Safari Restaurant

Agenda Algemene Ledenvergadering vSKBN
Aanvang 13.00 uur
Kilimanjaro Lodge
1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen. Terugblikken op 2018 en
vooruitkijken naar 2019.
3.

Vaststellen notulen ALV van 17 april 2018 (bijlage 1+2)

4. Financiën
5.

Presentatie begroting 2019 (bijlage 3 + 4)

Bestuurssamenstelling:
We gaan Ibe Pelgrim aan je voorstellen. Hij wil een half jaar meewerken met het bestuur en
zal dan beslissen of hij zich kandidaat gaat stellen.
Volgens rooster van aftreden is Corrie Reijnhout aan de beurt om in november als
bestuurslid af te treden. Zij stelt zich opnieuw beschikbaar als bestuurslid.

6.

Werkgroepen aan het woord.
Korte terugkoppeling van iedere werkgroep over wat er afgelopen maanden is gedaan en
bereikt

7.

Rookvrije kinderboerderij.
Uitreiking van het ‘bewijsstuk’ door Hans de Rijk van Kinderboerderijen Actief die ons ook
iets vertelt over het Preventie akkoord waarvan de Rookvrij actie een onderdeel is.

8. Dieren houden.
We gaan in gesprek met Kitty Rekveld van Helicon over het besluit ‘Houden van Dieren’.

9. Kinderboerderij als dierentuin?
Te gast is Esmeralda Vermeulen van Aeres in Barneveld. Zij praat met ons door over het
Dierentuinbesluit.

10.Uitreiken Ida Zilverschoonprijs
11.Rondvraag
Alle bijlagen zijn te raadplegen via onze website (www.kinderboerderijen.nl).
Zo rond 16.00 uur sluiten we de vergadering en praten we nog even na met een drankje en
warme hapjes in het Safarirestaurant .
Wij hopen dat je komt en maken graag met jou samen deze ledenvergadering tot een succes.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de vSKBN
Corrie Reijnhout
secretaris

