
 

De allerbeste wensen.. 

Het bestuur en de werkgroep-coördinatoren wensen alle NLGO leden een voorspoedig 2022 

toe, met veel opzienbarende waarnemingen, schone stranden en onderhouden 

natuurterreinen. Maar bovenal: een jaar in goede gezondheid! 

En waar bleef die Sterna toch? 

Voor NLGO leden woonachtig op Goeree-Overflakkee: U zag uzelf al zitten, knus met de 

Sterna onder de Kerstboom, maar op Kerstavond lag hij nog niet in de bus, en de week 

daarop ook niet.. waar bleef die Sterna toch? De drukker had de partij Sterna’s, die op G-O 

bezorgd moesten worden, op tijd gepost, maar helaas ging er iets goed mis bij PostNL. Pas 

gisteren kwam de partij weer boven water, en as we speak worden de laatste Sterna’s 

bezorgd. Heel jammer, vonden we. 

Strandwandeling op 15 januari afgelast, misschien toch 

een strandopruimactie op die dag.  

Onder de huidige maatregelen kan de Strandwandeling niet doorgaan , en we verwachten 

niet dat voor 15 januari versoepelingen zullen komen. Daarom zijn we genoodzaakt de 

Strandwandeling af te gelasten. Wel kijken we nog of een individuele Strandopruimactie op 

die dag kan doorgaan, op dit moment overleggen we dat met Natuurmonumenten. 

ALV op 21 april 

Voor 21 april hebben we de jaarlijkse ledenvergadering gepland in de avond. Hopelijk 

kunnen we op die avond elkaar eindelijk weer eens ontmoeten, met een leuk 

‘voorprogramma’.   

In de ALV komt het bestuur met een aantal Statutenwijzigingen. De statutenwijzigingen 

hebben twee redenen: ten eerste willen we een ANBI status voor NLGO verkrijgen, en 

daarvoor zijn een aantal kleine wijzigingen nodig. Ten tweede heeft de invoering van de 

WBTR gevolgen: de regels voor het bestuur van de vereniging veranderen. De Wet Bestuur 

en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden, en binnen een 

periode van 5 jaar moeten er wijzigingen in de toezichtstructuur van de vereniging in de 

statuten worden doorgevoerd. Er is een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

nodig voor een statutenwijziging, 


