
Notulen ledenvergadering IVN Helden 17 maart 2016 
 

Afgemeld: Ber Aerts, Jac Kerkhofs, Mieke Kessels en Riet van de Heuvel, Thijs Maessen 

 

Opening: 

Opening door de Voorzitter om 20.00 uur 

Een woord van dank aan de aanwezigen ca 30 personen 
Een kort moment van stilte voor de overleden leden binnen onze vereniging. 

Een speciaal woord van welkom aan Riki Verhagen regio bestuurslid van het IVN. 

Math doet een kort verslag van de situatie waarin IVN zich bevind. 
Er is veel gedaan aan het optimaliseren van de communicatie binnen het IVN 

Peter Maessen (Grashoek) is vers gediplomeerd natuur gids, Peter succes. 

Peter Maessen (Maasbree) is afgelopen jaar Koninklijk 
Onderscheiden wat op een leuke manier door de IVN leden werd gevierd. 

Het mogelijke vertrek van onze vereniging uit het huidige gebouw baart ons zorgen. 

Er hebben reeds meerdere gesprekken met de Gemeente Peel & Maas plaatsgevonden. 
Ook zijn er met Kerkeböske gesprekken geweest om hier in de toekomst eventueel ons IVN home onder te brengen.    

Er zijn nog diverse onderhandelingen gaande. 

Het punt duurzaamheid heeft al veel aandacht, maar zal de komende jaren als rode draad door het programma blijven lopen. 
Er treden 3 bestuursleden af, Math als Voorzitter (blijft wel bestuurslid), Wim Maassen en Sytske Venstra. 

Na de openingswoorden van Math neemt Peter als secretaris het woord over om de 3 aftredende bestuursleden te bedanken voor hun vele 

jaren besturen van ons IVN 
Na deze woorden neemt Riki het woord over en bedankt ook de 3 bestuursleden voor hun bewezen diensten. 

Alle 3 krijgen ze een cadeau overhandigd namens het IVN. 

 

Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 16-4-2015: 

Deze worden goedgekeurd. 

 

Vaststellen jaarverslag 2015: 

Het verslag opgesteld door de secretaris wordt goedgekeurd. 

 

Vaststellen financieel jaarverslag door de Cie van Onderzoek: 

De CVO heeft de kascontrole uitgevoerd en verleend decharge aan het bestuur voor 2015 

Toos Wilms leest het verslag voor. 
Het financieel verslag is op deze vergadering aanwezig en kan worden ingekeken. 

Degene die inhoudelijk meer wil weten kan zich in verbinding stellen met de penningmeester. 

Vraag: Het bedrag huur neemt een flinke hap uit de begroting, doch hier staat ook een gemeentelijke subsidie tegenover. 
Math geeft uitleg over deze situatie. 

Een kosten-baten-analyse die jaarlijks zal worden uitgevoerd zal ons op enig moment doe besluiten hoe we verder gaan. 
 

Vaststellen begroting en Contributie 2016: 

Voorstel de huidige contributie dit jaar te handhaven. 
Het Landelijk IVN heeft bepaald dat de contributie in 2017 door alle afdelingen naar € 24.00 gebracht moet worden. 

 

Vaststellen contributie 2017: 

Per 1 januari 2017 zal de contributie naar € 24.00 worden gebracht 

Huisgenoten gaan € 14.50 euro betalen. 

De Voorzitter vraagt de vergadering voor akkoord. 
De vergadering gaat unaniem akkoord. 

 

Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek: 

Toos Wilms is aftredend, Albert Kersten zal komend jaar zitting blijven houden in deze CVO 

Nieuw commissielid wordt Jan Jacobs 

 

Verkiezing en benoeming Bestuursleden: 

Peter Maessen is statutair aftredend, de overige 3 bestuursleden treden af. 

Peter wil zich voor 1 jaar herkiesbaar stellen. Daarna zal hij verder zien. 

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Toos Wilms en Ria Nabben als bestuursleden. 

Zie ook extra agendapunt verkiezing bestuurslid / penningmeester  

Later op de vergadering zal Harrie Peeters alsnog het penningmeesterschap op zich nemen.  
Ria Nabben treedt daarop terug als bestuurslid en wil wel meedoen in het bestuur als aspirant-lid, om het bestuur niet te groot te laten 

worden. 

 

Verkiezing Voorzitter: 

Er wordt voorgesteld dat Toos Wilms  de voorzittersfunctie van Math Ghielen overneemt. De vergadering gaat akkoord met deze benoeming.  

De vergadering wenst Toos veel succes. 
.  

 

Toos stelt zich voor en stelt zich voor aan de vergadering en neemt de hamer over van Math.  
 

Plannen 2016/2017: 

Toos  geeft  uitleg over de toekomstplannen zoals besproken in de extra ledenvergadering van 14 januari jongstleden.. 
De vergadering wordt gevraagd welke organisatievorm zoals die in de extra vergadering van 14 januari zijn voorgelegd de voorkeur heeft. 

 



Aangezien  de leden  deze vergadering toch graag willen beslissen over de organisatievorm van de vereniging wordt een korte pauze ingelast 

om de mogelijkheid de geprojecteerde voorstellen nog even door te lezen. 

Na de pauze geeft Toos een uitgebreide toelichting. Na een korte discussie wordt er bijna unaniem gekozen voor organisatievorm 2 (zie 
notulen van 14 januari 2016) 

De herstructurering is zeker nodig zijn, doch heel ingrijpend  is het niet. 

Er zijn reeds lopende werkgroepen die prima functioneren, de nog te benoemen nieuwe werkgroepen zullen goed voorbereid moeten worden. 
 

Rondvraag: 
Till Janssen: we hebben het idee voorgelegd een periodieke nieuwsbrief uit te gaan geven i.p.vc de huidige Kijk Op:  
De samenhang en binding van de vereniging zal door deze nieuwe vorm van aanpak beter worden. 

De nieuwsbrief kan een evaluatie van aktiviteiten bevatten maar ook een vooruitblik op de komende aktiviteiten uit het jaarprogramma. 

Het grote voordeel is dat de leden eerder op de hoogte worden gesteld van de activiteiten, waardoor misschien het aantal deelnemers toe kan 
gaan nemen. 

Allereerst zal er een  PR commissie samengesteld moeten worden die hier serieus mee verder gaan. 

 
Harrie Peeters; 

 stelt zich alsnog kandidaat voor penningmeester.   

Er wordt een extra vergaderpunt verkiezing bestuurslid / penningmeester ingelast.  
Zie verkiezing en benoeming bestuursleden.  

 

Mart Christiaens: Extra aandacht voor de Rabo clubkas campagne. 
Math Ghielen: graag even samen de vergadering afsluiten middels de presentatie van de natuurwerkdag en een borrel. 

Sytske Venstra: Bedankt alle leden die haar de vele jaren hebben vertrouwd en ondersteund in de afgelopen jaren. 

Peter Maessen (Grashoek): Peter doet een aankondiging van een extra ingelaste activiteit, de geplande excursie naar het Ronald Mac Donalds  
huis in Valkenburg aan de Geulle. 

Voorafgaand aan de rondleiding zal er een wandeling langs de Geul plaatsvinden. 

Opgeven kan bij Peter. Kosten zijn afhankelijk van de wijze van vervoer, en het aantal deelnemers. 
Harrie Peeters:op 26 maart organiseert IVN Helden een schoonmaakactie langs de Maas project:  schone maas van 9.00 tot 12.00 uur.   

 

Sluiting:      

Toos dankt de vergadering voor hun aanwezigheid. 

Tijd voor de borrel. 

 
Notulist: 

Peter Maessen 

 

 

   

   


