Bestuursverslag 2018
Er is veel gebeurd in 2018. Er is heel hard gewerkt aan de organisatie van Milieudefensie.
Dat heeft geleid tot veranderingen in de werkorganisatie en een andere manier van besluiten
over en kiezen van onze belangrijkste activiteiten. Voor het bestuur is het betrekken van
leden en actieve vrijwilligers daar een belangrijk onderdeel van.
Hoewel een en ander verdere uitwerking behoeft, staat het proces en doen we al ervaring op
met het werken hiermee. De succesvolle Klimaatmars begin 2019 is hier een voorbeeld van.
Het bestuur is overtuigd dat de focus op klimaatrechtvaardigheid en het versterken van de
beweging essentieel is voor het bereiken van de doelen van Milieudefensie.

Focus van het bestuur
Het bestuur wil zoveel mogelijk bijdragen aan het bereiken van de doelen van Milieudefensie.
Dit doet zij op drie manieren:
●

Allereerst met haar toezichthoudende rol, waarin zij namens de leden van vereniging
Milieudefensie controleert of de organisatie werkt volgens het Algemeen Beleidsplan,
het jaarplan en de begroting. Loopt alles zoals afgesproken, doen we de goede dingen
en doen we die goed?

●

Ten tweede met haar link naar de leden, afdelingen, JMA en anderen die actief
meewerken aan de missie van Milieudefensie.

●

Tot slot met haar strategische reflectie en advies op de activiteiten van
Milieudefensie.

Behandelde onderwerpen
In 2018 is het Algemeen Bestuur zes maal bij elkaar geweest. Het bestuur besprak onder
meer het voorbereiden van de Algemene Ledenvergaderingen, het vaststellen van de
jaarrekening, het verslag van de accountant, de jaarplannen, de Balanced Score Card en het
directieverslag.
Het belangrijkste onderwerp dat iedere vergadering terugkwam, was het project ‘Impact en
Focus’, ofwel de andere werkwijze van Milieudefensie om tot keuzes te komen van haar
activiteiten. Het bestuur is blij met het resultaat en heeft vertrouwen dat het nieuwe
werkproces de vereniging effectiever en efficiënter maakt en leidt tot meer betrokkenheid
van leden en actieve vrijwilligers en de gehele beweging versterkt. De versterkte focus zal
leiden tot meer impact op het thema van klimaatrechtvaardigheid.
Er is tweemaal een Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeengeroepen, in juni en december.
In juni is onder andere gesproken over het jaarverslag en de jaarrekening. In december stond

het traject ‘Impact en Focus’ centraal en werden de jaarplannen besproken. Ook werden er
agendapunten ingediend door de leden, onder andere over: het contact en de communicatie
met leden, luchtvaart, bevolkingsaanwas en het ondertekenen van het Klimaatakkoord.
Het bestuur is blij dat de ALV steeds interactiever wordt, met name ook middels het
aanvullende programma waarin het gesprek met de leden centraal staat. Zo is in juni input
gevraagd voor de koers van Milieudefensie en hebben we in december gesproken over hoe
leden beter betrokken kunnen zijn bij de besluitvorming van de vereniging, naast de ALV. In
2019 zullen we dit verder vorm gaan geven.

Samenstelling
Het bestuur bestaat eind 2018 uit:
●
●
●
●
●
●
●

Nicole Bakker (voorzitter)
Hans Valkenburg (penningmeester)
Joke Pisters (secretaris, portefeuille Jongeren)
Tamira Combrink (voorgedragen door de OR en algemeen bestuurslid en portefeuille
Beweging)
Eugene Verwiel (gekozen door de afdelingen, algemeen bestuurslid en portefeuille
Beweging)
Theo van Stuijvenberg (algemeen bestuurslid en lid financiële commissie)
Deny de Jong (algemeen bestuurslid en portefeuille Marketing en communicatie).

In het verslagjaar heeft Hans Mandjes zich teruggetrokken als bestuurslid namens de
Afdelingen en zijn plek is na een goede verkiezing ingevuld door Eugene Verwiel.
De voorzitter van JMA (of een vervanger) is als vaste gast aanwezig bij de
bestuursvergaderingen.
Meer over het bestuur en de bestuursleden (waaronder ook nevenfuncties en het rooster van
aftreden) vind je op onze website.

