
Ledenvertegenwoordigers Flevoland! 

Begin 2017 bestond het gezelschap van de ledenvertegenwoordigers uit Flevoland uit 3 personen. 

Kees Bijlsma (voorzitter), Klaas van der Wal (secretaris) en Gonnie van Zalinge (penningmeester). 

Voor een goed functionerende ledencommissie (toen nog districtscommissie genoemd) was men al 

een tijdje op zoek naar een lid of 4-5. Omdat dit aanvankelijk niet erg wilde vlotten werd het 

verenigingsblad “PUUR Natuur” te hulp geroepen. Door middel van een pagina grote advertentie 

werd een oproep gedaan voor “2 enthousiaste commissieleden”. 

 

Spreekbuis 

Dat veel leden zich door deze oproep aangesproken voelde, bleek wel uit het aantal reacties dat 

volgde. Waarvan overigens enkele afkomstig waren van ver over de provinciegrens. Medio 2017 

kwamen er maar liefst 6 nieuwe (kandidaat) leden bij in de ledenvertegenwoordiging in Flevoland. 

De LC is de spreekbuis van de leden richting het bestuur. Twee keer per jaar (in mei en november) 

vindt een ledenraad plaats. Naast de diverse jaarverslagen worden hier ook actuele onderwerpen 

besproken waarbij de LC’s de mening van hun leden kunnen laten doorklinken naar het bestuur. Een 

aantal van de nieuwe kandidaat leden was niet op de hoogte van het bestaan van de leden 

vertegenwoordiging.  

PUUR Natuur 

Daarom hebben zij er op de ledenraad van november 2017 voor gepleit om meer aandacht in PUUR 

Natuur te besteden aan het werk en de leden van de LC’s. Het doet ons deugd te kunnen melden dat 

aan die oproep gehoor is gegeven. Onderstaand een foto van de LC Flevoland tijdens hun 

teambuildingsdag in juli 2017 op de Marker Wadden. 



  

Van links naar rechts: Klaas van der Wal, Jaap Eelman, Peter Otten, Gonnie van Zalinge, Kees Bijlsma, 

Gert Jan Verkaik, Martin van Alfen, Marion Fischer en Marieta Oomen.   

Wilt u in contact komen met de LC Flevoland dan kan dat via de secretaris 

(klaasyvanderwal@gmail.com), op de hoogte blijven van de activiteiten en bezigheden van de LC kan 

via deze site en de site van de Ledencommissie Natuurmonumenten Flevoland op Facebook. 

mailto:klaasyvanderwal@gmail.com

