
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 MAART 2017  

 

Opening: 

Toos opent als Voorzitter deze vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Afgemeld hebben zich: Jose Keijsers, Herm Beurskens en Math Ghielen. 

 

Notulen ledenvergadering 2016: 

Er zijn geen op- of aanmeldingen, de notulen worden goedgekeurd. 

 

Jaarverslag 2016: 

Harrie presenteert het verslag digitaal, zodat alle aanwezigen het verslag mee 

kunnen volgen. 

Ook zal dit jaarverslag in de komende nieuwsbrief worden geplaatst. 

Enkele werkgroepen worden verder door de betreffende coördinatoren verder 

toegelicht. 

Toos doet verslag van  de activiteiten van de florawerkgroep. 

Harrie geeft meer informatie over de activiteiten van de dassenwerkgroep. 

Ria evalueert het eerste bestaansjaar van de PR werkgroep en doet verder 

verslag van de werkzaamheden van deze werkgroep. 

Till doet een uitgebreid verslag van de werkzaamheden van de jeugdwerkgroep. 

Tevens wordt vooruitgekeken naar de toekomst. 

Het getoonde verslag is niet compleet maar zal compleet in de nieuwsbrief 

worden geplaatst. 

Jan doet verslag van de activiteiten van de Vogelwerkgroep. 

Toos doet een uitgebreid verslag wat betreft de werkzaamheden van de 

dassenwerkgroep. 

Wim Maassen als laatste doet een uitgebreid verslag van de 

onderhoudswerkgroep. 

Alle adressen van Bestuursleden en coördinatoren staan vermeld op de website. 

 

Huldiging jubilarissen: 

Alle 3 de jubilarissen, 25 jaar lid, zijn aanwezig. Nico Verstraaten, Jo Hanrats en 

Mart Christiaens worden gefeliciteerd en middels het overhandigen van een 

bloemetje bedankt namens IVN Helden. 

 

Financiën: 

CVO: Albert Kersten leest het verslag van de CVO voor. 

De CVO decharcheert de penningmeester. 

Resultaten 2016: 

Het complete overzicht wordt digitaal gepresenteerd, Harrie geeft verder 

toegelicht. 

Uit de vergadering komt de opmerking dat het subsidiebedrag van de weikes 

hoger zou moeten zijn als genoemd in dit overzicht. 



Aangezien het subsidiebeleid onder Math (afwezig) zijn hoede valt, zullen we 

als Bestuur dit verder met Math opnemen. 

Wim Maassen: het jaarverslag 2015/2016 moet worden vastgesteld, waarna het 

gepubliceerd kan worden. 

 

Verkiezing Kascommissie: 

Albert Kersten is aftredend, Jos Joosten stelt zich kandidaat en wordt door de 

vergadering aangesteld. 

 

Huisvesting: 

Harrie doet een uitgebreid verslag van de onderhandelingen met de Gemeente in 

zoverre deze tot op heden hebben plaatsgevonden. 

Na deze uitleg wordt het voorstel om, tot nader order, in het huidige gebouw te 

blijven zitten door de vergadering goedgekeurd. 

Voorstel: Ingaande 2018 willen we de IVN activiteiten verschuiven van de 

donderdag naar de dinsdagavond. Een van de redenen is dat er een mogelijkheid 

bestaat dat we in de toekomst het lokaal met andere gebruikers moeten gaan 

delen. 

Er zijn twijfels bij de aanwezigen of dit een verstandige keuze is. 

Het Bestuur zal dit punt nog op de agenda voor de volgende vergadering zetten. 

Misschien is er een mogelijkheid 2 avonden te reserveren. 

Uit de vergadering komt de opmerking dat de huidige publicatie’s van de 

activiteiten zijn verbeterd. 

 

Jaarprogramma 2017: 

Het jaarprogramma wordt weer via de bekende gezamenlijke flyer bekend 

gemaakt. 

Opmerking: de leden voor leden avond op 7 december is alleen voor leden. 

Mart Christiaens reserveert bij deze een half uur. 

Jose Daniëls laat een presentatie van 40 minuten zien over de mierenleeuw. 

Overige leden kunnen zich melden tot 23 oktober. 

De Vogelwerkgroep zal bij voldoende interesse op 8 april een bezoek brengen 

aan de 10 gemeten nabij Rotterdam. 

De dagwandeling in juni, georganiseerd door Jos Joosten, gaat dit jaar naar het 

Dalheimer Wald. 

Wim Maassen zal met Jos deze route gaan voorlopen. 

Op 1 april wordt voor de 2
de

 keer het schoone Maas project georganiseerd, 

opgave kan bij Harrie Peters. 

De aanwezigen wordt gevraagd of er ideeën zijn voor het programma 2018: 

-Lezing Kraanvogels. 

-Cultuur en natuur van Equador . 

-Bezoek aan de Sequoia Farm in Duitsland 

 



Facilitair: 

Toos bedankt de facilitaire commissie, bestaande uit: Harrie, Trees en Annet 

voor hun inzet in het afgelopen jaar. 

Bestuurswijziging: 

Peter heeft vorig jaar aangegeven met ingang van de volgende ledenvergadering 

te stoppen als Bestuurslid en secretaris. 

Gezocht wordt naar een opvolger. 

Ria was aspirant Bestuurslid en treed nu toe tot het Bestuur. 

Peter wordt bedankt voor zijn inzet tijdens zijn bestuursfunctie. 

 

Rondvraag: 

Mart Christiaens geeft aan dat hij vele foto’s heeft van de diverse IVN 

activiteiten in de afgelopen jaren. 

Mart kan deze aanleveren zodat we deze foto’s op de IVN site kunnen plaatsen/ 

Wim Maassen: 

-Wim is benaderd door het comité Grashoek om als IVN deel te nemen aan de 

vacantie- en recreatiemarkt op 20 en 21 mei. 

Voorgesteld wordt de jeugdwerkgroep hier aan deel te laten nemen. 

-Wim geeft tevens aan dat Staatsbosbeheer een cursus veldhulpverlener wil gaan 

organiseren. Misschien iets voor IVN Helden. 

Tevens wordt er in de herfst een cursus werken met bosmaaier en kettingzaag 

georganiseerd, misschien zijn er leden van de onderhoudswerkgroep die hier aan 

deel kunnen nemen. 

- IKL start een actie werven vrijwilligers voor de zeisinstructiecursus. 

 

Afsluiting: 

Toos bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid. 

We zullen de vergadering afsluiten met een borreltje en gezellig samenzijn. 

 

 

  


