
Notulen jaarvergadering IVN Helden e.o. donderdag 14 februari 2019 om 20.00 uur 

Aanwezig:  30 leden waren aanwezig waaronder het bestuur en hun adviseur: Math Ghielen 
(adviseur), Harrie Peeters (penningmeester), Ria Nabben (bestuurslid) en Toos Wilms (voorzitter, 
secretaris a.i.) 

Notulist: Ria Nabben 

Opening:  
Toos opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Notulen jaarvergadering 2018, staan op IVN website: Notulen2018 

Notulen zijn goedgekeurd 

Jaarverslag 2018, staat op de IVN website: Jaarverslag 2018 

Het wordt niet voorgelezen  

Mondelinge verslaglegging door de contactpersonen van de werkgroepen: 
Jan J.: onderhoudswerkgroep: vertelt in het kort wanneer en hoe ze actief zijn, goede samenwerking 
met SBB 
Jan S.: vogelwerkgroep: vertelt in het kort over de activiteiten,de werkgroep wil graag meer leden 
i.v.m. de hoge gemiddelde leeftijd van de huidige. 
Peter M.: florawerkgroep: vertelt over de activiteiten, wanneer en hoe ze actief zijn  
Trees W.: facilitair: vertelt over de opknapbeurt van het gebouw. 
Trees W.: kruiden: vertelt over de werkwijze van de nieuwe groep binnen IVN. 
Harrie P.: fauna: vertelt over activiteiten afgelopen jaar en op welk gebied de groep actief is. 
Harrie P.: PR; vertelt over activiteiten en beleid van de groep. 
Vraag vanuit de leden: hoe betrekken we de mensen uit de omgeving van Helden bijv. Kessel, als de 
naam IVN Helden is? Antwoord: we hebben vaker activiteiten in Kessel en omgeving, vroeger was de 
naam IVN Helden e.o.  
Math G.: quick scans: vertelt over de werkwijze bij de scans.  
Jos J.: wandelingen: vertelt over succes 4 seizoenen en dagwandeling. 
Cep: samen voor de patrijs: vertelt over samenwerking IVN en wildbeheer, omvang van velden neemt 
toe: 10 ha., telling patrijzen stijgt iets. 
Til J.: jeugd werkgroep: 2018 was een succesjaar: 25 leden, 48 activiteiten met 875 deelnemers, 
goede samenwerking met scholen en IKL. 

Verslag kascontrole over 2018 
Wim M. en Jos J hebben de kascontrole gedaan en goedgekeurd.   
Kascontrole commissie samenstelling 2019: Wim M. is aftredend, nieuw lid is Jack v.d. kerkhof 

Financieel verslag 2018 
Harrie presenteert op scherm de inkomsten en uitgaven over 2018. De kosten zijn wat hoger dan 
begroot door onverwachte uitgaven in verband met het 40 jarig jubileum.   

Begroting 2019 
Harrie: uitleg over de verwachtingen voor 2019. 
Ondanks ledenaanwas blijft de begroting van contributie inkomsten gelijk door de verhoging van 
afdracht naar landelijk met € 2,- 
Vraag van Wim M: de kosten van natuuronderhoud vallen onder natuuronderhoud algemeen en niet 
onder onderhoudswerkgroep? Antwoord: ja.  

Contributie 2020,  
Toos: we hebben recent afscheid genomen van Gerda v.d. Schoot, een zeer gewaardeerd en kundig 
lid van IVN, Math zal een In Memoriam schrijven voor de nieuwsbrief 

De vorige ledenvergadering is besloten om de contributie te verhogen. De reden was dat de landelijke 
IVN van plan was deze contributie te verhogen. Aangezien dit laatste niet het geval is, is er voor IVN 
Helden ook geen reden de contributie aan te passen en blijft deze gehandhaafd op het niveau van 
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2018. Komende weken zullen de bedragen worden afgeschreven via incasso voor die leden die er 
toestemming voor hebben gegeven. Anderen krijgen een email verzoek het bedrag over te maken. 

Incasso toestemming kan worden ingevuld op: Incasso Toestemming. 

Vraag van Til J.: dragen jeugdleden ook af? Ja: staan op de ledenlijst van IVN Helden en 
dientengevolge ook verzekerd.  

Voorstel van het bestuur is om contributie mee te laten gaan met landelijke contributie aanpassingen, 
Voorstel wordt aangenomen. 

Bestuurssamenstelling:  
Het huidige bestuur bestaat uit 3 personen, met een adviseur.  
Mede dankzij de taken en verantwoordelijkheden die werkgroepen op zich nemen,  is de bestuurslast 
te overzien. Echter IVN Helden wil meer en kan meer betekenen voor de natuur in Peel en Maas. Ook 
toekomstige ontwikkelingen (huisvesting, biodiversiteit) vergen veel aandacht. Daarom is 
ondersteuning van het huidige bestuur een noodzaak! Vandaar dat we leden zoeken die het bestuur 
willen ondersteunen. Hoe en wat, hangt af van de persoon, informeer hierover bij Toos Wilms 

(voorzitter@ivnhelden.nl). Er heeft zich niemand gemeld voor versterking, we zullen mensen 

persoonlijk moeten benaderen. 

Toos geeft uitleg waar het bestuur op dit moment mee bezig is: huisvesting, biodiversiteit en 
gemeente, educatie o.a. samenwerking met Bouwens, samenwerking natuurorganisaties Peel en 
Maas, GPF.  

Statuten aanpassing  
Het voorstel is om de statuten aan te passen volgens de landelijke IVN standaarden. Deze uniformiteit 
biedt IVN Helden voordelen. Daarom wil bestuur van IVN Helden (in navolging van vele andere 
afdelingen) voorstellen hiermee akkoord te gaan. Hiertoe is een 2/3 meerderheid van de algemene 
ledenvergadering nodig. De oude statuten alsook de concept nieuwe statuten zijn te vinden 

op: Statuten. (website IVN Helden).  

Harrie geeft uitleg: Er is nu een rooster van aftreden van bestuur met een limiet. 
Til J. Moet er niet schriftelijk gestemd worden in verband met privacy? Antwoord: na toelichting van de 
voorzitter worden de statuten op dit punt niet aangepast.  
Wim M. Staat er iets in over een verplicht huishoudelijk regelement? Antwoord: Nee is aan afdelingen 
zelf. 
Statuten worden bij handopsteken aangenomen. 
Werkgroepen 
De nieuwe kruidenwerkgroep wordt voorgesteld. 
Trees vertelt over de activiteiten van de kruidenwerkgroep. 
Ellen vd. B.: Ik ben nieuw, kan ik met alle activiteiten van werkgroepen mee? Antwoord: Ja 

Jaarprogramma 2019, programma is op de website terug te vinden op: Jaarprogramma 2019. 
Extra activiteiten in 2019 zijn: 
Tuin actie (Biodiversiteit). Ria vertelt over de tuincampagne: 65 belangstellenden en ruim 30 
deelnemers. 
Bermen (Biodiversiteit) Harrie vertelt over de contacten met de gemeente over de hoeveelheid 
gemeentebermen, die nu door anderen in gebruik zijn.  
Natuur cursus: Harrie vertelt over voortgang organisatie. 
Huisvesting: Harrie vertelt over de contacten met De Fontein en de plannen, maar dat er nog geen 
duidelijkheid is of en wanneer wij weg moeten uit het huidige gebouw. 

Pauze 
In de pauze wordt de film gepresenteerd die gemaakt is door Jort Theeuwen in verband met 
ons 40 jarig jubileum. 

Jubileum leden.  
25 jaar lid: Tuut v.d. B, Mien J, Corry J, Elly P, Lies S 
40 jaar lid: Mart H. (Donateur), Hans v. K,  Peter M. Maasbree,  Theo V,  Annemie V. 
Alle jubilarissen worden naar voren gevraagd en bedankt door Toos voor hun verdiensten voor de 
afdeling. Allen krijgen felicitaties, een speldje en bijbehorende oorkonde met bloemen of een fles wijn. 
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Het speldje, de oorkonde en de fles wijn voor de niet aanwezige jubilarissen, Tuut, Mart en Hans 
worden door het bestuur thuis bezorgd. 

Rondvraag  
Jan J.: De jubileumbank wordt binnenkort geplaatst,  
Toos sluit aan met uitleg over de namen die op d ebank staan, en de onthulling 
Wim M. Piet H. en Wim M. hebben een diploma veldhulpverlening natuur behaald. 
Peter M. G. 10 mrt is in Oeffelt de kampioenschappen heggenvlechten. 
Peter M.M.: Was bij het werken in het Kwistbeek met dit mooie voorjaarsweer, heeft bij Piet Paulusma 
nagevraagd wat het weer was dinsdag 14 februari 1989: 
Matige wind uit het west-noord-westen. De hardste windstoot had een snelheid van maarliefst 19,5 
m/s.  
Een frisse dag met gemiddelde temperatuur van 6,1 °C en een gevoelstemperatuur van 2 °C. De 
minimum temperatuur was 3,5 °C en de maximum temperatuur 8,5 °C. 
De zon scheen 4,6 uur.  
Er viel 0,6 mm neerslag verspreid over 2,2 uur.  
Het was een half tot zwaar bewolkte dag.  
Wim Jansen: in het Vlakbroek is op een in zijn ogen ondeskundige manier gesnoeid, Antwoord: dit 
gebeurt door het waterschap. 
Wim M. doet op verzoek verslag van de werkzaamheden in het Kwistbeeldal waar het waterschap 
bezig is met herinrichting.  
Mart Chr. 22 maart is erin Horst een lezing over biodiversiteit, als er mensen zijn die mee willen er zijn 
nog 3 plaatsen in de auto. 
Harrie: In Baarlo is een lezing over landschapsontwikkeling, zie site IVN Baarlo 
Math: Geeft het huidige bestuur een compliment dat ze goed bezig zijn,  
Sytske: Is het eens met Math.. 
Til J. Is het niet beter dat een vertrouwenspersoon niet in de eigen vereniging actief is maar regionaal 
uitwisselen? Antwoord: we nemen dit mee naar de Regio Midden-Limburg overleggen. 

Afsluiting 
Toos sluit de vergadering en dankt ieder voor de aanwezigheid 

Tombola 
Na de vergadering worden overtollige spullen verloot. 


