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Organisatie 

In 2017 namen we afscheid van bestuurslid en secretaris Peter Maessen.  De functie van 

secretaris is nog steeds vacant. Het bestuur bestond verder uit. Harrie Peeters 

(penningmeester) Math Ghielen, Jan Stevens en Ria Nabben (allen leden) en Toos Wilms 

(voorzitter / tijdelijk secretaris). 

In 2017 is de samenwerking met de andere natuurverenigingen in Peel en Maas verstevigd.  

We maakten deel uit van het Groenplatform van de gemeente en bezochten regelmatig het 

Regionaal- en Districtsoverleg. 

Leden 

Onze vereniging had afgelopen jaar 125 leden waarvan 7 nieuw aangemeld en 7 afgemeld. 

Ons lid Dien Vaessen-Hanssen overleed op 19 januari op 82 jarige leeftijd.  

Jubilarissen 25 jaar lidmaatschap: Mart Christiaens  Jo Hanrats en 25 jaar sponsor Camping 

en speelpark De Heldense Bossen. 

        

Werkgroepen 

Er zijn werkgroepen in onze organisatie voor Vogels, Patrijs, Jeugd, Natuur onderhoud, 

Flora, Fauna, Quick scans, Jaarprogramma, Dagwandeling, PR en Facilitaire zaken. 

Het bestuur wordt door deze actieve groepen goed ondersteunt. 

Samenwerking 

De werkgroepen werkten samen met de dassenwerkgroep Peel en Maas en WBE, Samen 

voor de Patrijs en de Plattelands coöperatie en WBE, IKL, Staatsbosbeheer, diverse 

basisscholen en de gemeente. 

Huisvesting 

In 2017 hebben we geen vorderingen gemaakt t.a.v. nieuwe huisvesting. Dit was ook niet 

nodig omdat de noodzaak om het huidige pand te verlaten ook in de tijd is verschoven. 

De huurprijs is flink verlaagd. Als vereniging faciliteren we ook tegen betaling eenmalige 

gebruikers van het pand Kloosterstraat 12. 

Actieve leden 

Verder zijn er nog verschillende actieve leden waar we nooit tevergeefs een beroep op doen. 

Denk aan het maken van nestkasten voor vogels en vleermuizen. Het gidsen van groepen 

en het geven van presentaties en zelfs cursussen. Het volgen van cursussen. We hebben 

sinds kort een officiële jeugdbegeleider en schoolgids.  

Resultaat 

Terecht dat IVN Helden een compliment kreeg van het landelijke IVN of het grote bereik dat 

we met onze activiteiten hebben.  

De PR werkgroep heeft 57 keer onze activiteiten gepromoot. 

We organiseerden met zijn allen 75 activiteiten en daarmee bereikten we ruim 1200 keer 

volwassenen en jeugdigen. 

Een greep uit de activiteiten: 

 De roofvogelcursus met een meer dan 50 deelnemers 

 De medewerking aan het overzetten van padden aan de Neerseweg 



 Onze jeugdwerkgroep  deed voor het eerst mee aan de landelijk Slootjesdagen 

 Aandacht voor biodiversiteit d.m.v. presentaties in bijeenkomsten en tijdens de leden 

voor ledenavond. 

 Aandacht voor de waterhuishouding d.m.v. een thema avond 

 De rondleiding door de kloostertuin in Steijl 

 De dagwandeling door het Dahlheimer Wald  

 De fietstochten door de Belgische Kempen en langs de monumentale bomen in de 

gemeente Beesel. 

 De avondwandeling door Kinkhoven in Neer 

 De paddenstoelenwandeling op een steenworp afstand (het waterleidingterrein) met 

een enorme hoeveelheid aan paddenstoelen. 

 De massaal bezochte natuurwerkdag in oktober 51 kinderen en 23 volwassenen 

deden mee. 

 De nacht van de nacht met redelijk weer en na afloop karboet met appel. 

 En tot slot de winterwandeling door het struinpad in Grashoek als mooie afsluiting 

van 2017 

Dank u wel voor het samen zijn van zo’n mooie vereniging 

 


