
 
 Notulen algemene ledenvergadering IVN Helden 1 febr. 2018 
 
Uitgenodigd: alle leden van IVN Helden 
Aanwezig: Jos Joosten, Joep Hermans, Riet Gubbels- Nelissen, Rob Gubbels, Wiel Teeuwen, Harrie Wilms, 
Jan Jacobs, Jack Hunnekens, Mieke Kessels, Herm Beurskens, Har Janssen, Til Janssen, Gertie Brunken, 
Peter Maessen G., 
Ber Geuyen, Trees Wilms, Anette Verstegen, Wim Maessen, bestuur: Math Ghielen(bestuurslid), Jan 
Stevens (bestuurslid), Toos Wilms (voorzitter/secretaris a.i.), Harrie Peters (penningmeester), Ria Nabben 
(bestuurslid). 
Afgemeld: Wilma Timmermans, Harrie vallen, Mart Christiaans, Henk van Loon, Lotta Grolleman en Rob 
van ‘t Padje 
 

1. Opening  
Toos opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom in dit jubileumjaar. 
Ze memoreert de overleden leden van 2017: Jan Gijsberts en Dien Vaessen-Hanssen 
Aantal leden 125, afmeldingen als lid en aanmeldingen nieuw lid is in 2017 beide 7 personen. 
Ze leest de bestuurssamenstelling van 40 jaar geleden voor. 

2. Notulen van vorig jaar 
Deze zijn te vinden op internet. 
Wim Maessen: krijgt uitleg hoe deze te vinden zijn. 

3. Jaarverslag  
Het is een actief jaar geweest met veel activiteiten,memoreert vooral de samenwerking tussen 
de werkgroepen en andere groeperingen binnen Peel en Maas 
Compliment aan de groep facilitair voor de goede zorg, er wordt als dank een fles wijn en 
bloemen uitgereikt. 
Het volledige jaarverslag staat op de website, er zijn geen op of aanmerkingen vanuit de 
vergadering.  

4. Jaarprogramma 2018 
Ria doet verslag van de samenstelling van het jaarprogramma. 
Vermeld de bijzonderheden en dankt voor de initiatieven van de leden die met een idee kwamen 
en een activiteit organiseren.  

5. Kascontrole 
Kas is goedgekeurd door de kascommissie: Jan Jacobs en Jos Joosten, Jan Jacobs is aftredend 
Toos bedankt de cie. 

6. Benoeming kascontrole: Jos Joosten en nieuw lid voor deze commissie is Wim Maessen.  
7. Financieel verslag 2017 

Harrie doet verslag van de inkomsten en uitgaven van 2017 
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering  

8. Begroting 2018 
Harrie doet m.b.v. een projectie verslag van de begroting van 2018 
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. 

9. Contributie verhoging met € 2,- voor 2019 
Omdat de landelijke afdracht  in 2019 verhoogd wordt met € 2,- ziet het bestuur zich 
genoodzaakt de contributie met ingang van 2019 ook met € 2,- te verhogen. 
Wim Maessen: Ik herinner me dat de contributie op € 24,- zou blijven staan en niet verhoogd zou 
worden 



Harrie belooft dit na te kijken en Wim van de uitkomst op de hoogte te stellen. Afdelingen 

bepalen eigen contributie. De aankondiging voor verhoging afdracht in 2019 is om te kunnen 
anticiperen. Landelijke Raad heeft nog geen advies voor 2019 vastgesteld. Suggestie van Landelijk 
Bestuur was € 27. 

Jeugdleden zijn niet landelijk aangemeld, dus voor hen komt er geen verhoging. 
De vergadering geeft hun goedkeuring aan de verhoging. 

10. Bestuurssamenstelling  
Toos hervat met de mededeling dat Jan Stevens en Math Ghielen stoppen met het bestuur. Jan 
was 9 jaar bestuurslid. Math zal nog een adviesfunctie blijven vervullen.  
Toos bedankt beide voor hun inzet van de afgelopen jaren met een fles wijn. 
Het huidige bestuur bestaat nu uit 3 personen en Toos doet een oproep aan de leden om in ieder 
geval de sinds vorig jaar vacante positie van secretaris in te vullen, er meld zich (nog) niemand.  

11. Werkgroepen 
Achtereenvolgens doen de contactpersonen van de werkgroepen mondeling verslag van hun 
activiteiten afgelopen jaar 
Jan Stevens: vogelwerkgroep, Toos Wilms: samen voor de patrijs, Til Janssen: jeugd, Wim 
Maessen: natuuronderhoud, Peter Maessen: flora, Harrie Peters: fauna, Math Ghielen: Quick 
scans, Ria Nabben: jaarprogramma, Jos Joosten: dagwandeling, Harrie Peters: P.R., Trees Wilms: 
facilitair 
Trees merkt op dat ze graag de lokalen een opknapbeurt willen geven, ze willen daarbij graag 
hulp van leden.  

12. 40 jarig jubileum 
Ria doet verslag van de activiteiten rondom de viering van het jubileum: de discussieavond, de 
film, de expositie, het planten van een jubileumbos, speciaal Rondje Koeberg, het planten van 
een fruitbongerd, speciale Nacht van de Nacht en een feestavond in het najaar. Harrie vult aan 
met info over de discussieavond, Til vult aan met info over de expositie en het jubileumbos. 

13. Huldiging jubilarissen 
Er zijn dit jaar 6 jubilarissen die allen 40 jaar lid zijn van IVN Helden: 
Mieke Kessels-Cuijpers, Wilma Timmermans-Beelen, Toos Wilms, Ber Geuyen, Harrie Vallas, 
Math Ghielen. 
Wilma Timmermans en Harrie Vallas hebben zich afgemeld.  
Toos feliciteert de jubilarissen een voor een, memoreert de betekenis die ze in deze 40 jaar voor 
IVN gehad hebben en reikt het speldje, bijbehorende oorkonde en een mooie bos bloemen uit. 
Speciale aandacht gaat uit naar de felicitatie aan Math, hij wordt benoemd tot erelid van IVN 
Helden met heel veel dank voor alle jaren als voorzitter en kartrekker. Toos Wilms wordt 
gefeliciteerd door Math Ghielen. 

14. Rondvraag: 
Til: Ik ben verbaasd dat het bestuur Harrie Wilms heeft gevraagd om ingewerkt te worden voor 
de quick scans, Harrie is o.a. ook lid van de jeugdwerkgroep en straks heeft hij daar misschien 
minder tijd voor. 
Harrie: dat zal niet gebeuren, jeugd is veel te leuk. 
 
Toos sluit de vergadering met dank iedereen voor het samen zijn van zo’n mooie vereniging. 
 

 
  
  
  



 


