
 Notulen ledenvergadering 13-02-2020 

 

Aanwezig: 

Bestuur: Toos Wilms:voorzitter/secretaris, Harrie Peters: penningmeester, Ria Nabben: 

bestuurslid  

Lenie Vercoulen, Riet Gubbels, Rob Gubbels, Mark Gheelen, Sytske Venstra, Jos Joosten, 

Mart Christiaans, Wim Nabben, Jan Stevens,  Wiel Theeuwen, Harrie Wilms, Annette 

Versteegen, Marly Engelen,  Arjan Joosten, Ellen v.d. Boogaert, Gertie, Brünken, 

Trees Wilms, Henk van Loon, Jos Hunnekens, Peter Maessen G. 

 

Later: Peter Maessen M., Wim Maassen. 

 

Afgemeld: Jac Hunnekens, Cep Smeets, Math Lemmens, Joep Hermans, Jac Kerkhofs, 

Gerard Dings, Agnes Relou, Jos Voragen, Jos Hendrix, Gerard en Francien Berkers. 

 

1. Opening 

Toos opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op deze 42e leden 

vergadering 

2. Verslag jaarvergadering 14 februari 2019. 

De notulen van vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3. Stand van zaken en verslaglegging door de contactpersonen van de werkgroepen. 

Jeugdwerkgroep: Marly doet verslag omdat Til verhinderd is. Zie bijlage. 

Werkgroep facilitair: Trees:er is een nieuwe koelkast en waterkoker aangeschaft. 

Werkgroep kruiden: Trees: de groep start weer begin april,gaan koken met kruiden. 

Werkgroep onderhoud: Henk: werkgroep onderhouden 1x p.m. op zaterdag de poelen en 

weikes bij het Kwistbeekdal, er is een nieuwe kettingzaag en kruiwagen aangeschaft, de 

materiaalcontainer is opgeknapt, 2 personen hebben de cursus kettingzagen gevolgd, 

nieuwe leden zijn welkom, artikel Hallo? Ria overlegt hierover met Henk. 

Werkgroep flora: Peter:de groep heeft 6xgebieden geïnventariseerd op verzoek van de 

visclub 1x extra, de gegevens gaan naar de gemeente en Limburgs Landschap, niet meer 

naar Floron omdat het invoeren erg omslachtig is, de groep organiseerde een wandeling in 

het Gerendal met orchideeën, het bezoek aan de tuin werd afgebroken ivm het weer, wordt 

wellicht herhaald. V.: is de toename van stikstof merkbaar tijdens het inventariseren?A. 

bepaalde planten komen vaker voor. 

Werkgroep vogels: Jan: de groep bestaat uit 12 pers.,vergadert 1x i.d.6 weken, bestaat vnl. 

uit oudere leden dus aanwas is welkom,de gemiddelde leeftijd is door een paar nieuwe 

leden wel gedaald, de groep inventariseert nestkasten, uilenkasten en doet vogeltellingen 

en weidevogeltellingen. V. wordt er geringd? A. nee 

http://ivnhelden.nl.web162.hostingdiscounter.nl/Jaarstukken/2019/NotulenLedenvergadering2019.pdf


Werkgroep Quickscans: Math: de groep bestaande uit Harrie W. en Math G.heeft op 

verzoek van de gemeente 7 x à € 100,- een scan uitgevoerd. Tijdens de scans wordt 

onderzoek gedaan naar flora en fauna  bij nieuw of verbouw.  

Werkgroep wandelingen: Jos: de 4 seizoenenwandelingen zijn een succes, er is veel 

belangstelling worden ook dit jaar georganiseerd, voor de dagwandeling was er minder 

belangstelling door andere activiteiten op die dag, dit jaar weer in de buurt van Nijmegen. 

Werkgroep fauna: Harrie: in de omliggende dorpen zijn ± 80 dassenburchten 

geïnventariseerd, in Kessel 3 nieuwe burchten( vorige keer niet gezien of nieuw?), er 

is een vleermuizentocht georganiseerd en een lezing over de introductie van de wolf, 

de groep heeft meegedaan met het overzetten van padden bij ’t Höltje maar ivm het 

geringe aantal padden vervalt deze activiteit. V. worden aangereden dassen bij jullie 

doorgegeven? A. Ja, de dassenwerkgroep Peel en Maas waar wij lid van zijn krijgt de 

meldingen binnen via Wim Meijer van de gemeente. 

4. Jaarverslag vereniging.  

Toos doet verslag van de jaaractiviteiten, zie de website. 

5. Financiën 

Harrie doet m.b.v. Power Point verslag 

a. Verslag kascontrole over 2019: Wim M. en Jack K. hebben de controle gedaan 

en goedgekeurd,  

b. Kascontrole commissie samenstelling 2020: Wim is aftredend, nieuw lid: Henk 

v.L.. 

c. Financieel verslag 2019: Harrie geeft uitleg over uitgaven en inkomsten 

d. Begroting 2020: Harrie geeft uitleg.  

e. Contributie 2021, voorstel bestuur is om contributie mee te laten gaan met 

landelijk aanpassingen, er worden geen wijzigingen verwacht. is nu € 24,- per 

lid, waarvan € 12,- wordt afgedragen aan landelijk IVN.   

6. Bestuurssamenstelling: aftredend zijn Toos en Harrie. Beide zijn herkiesbaar, Jos 

Joosten zal de bestuursvergaderingen gaan bijwonen, Beide voorstellen worden bij 

hand opsteken door de vergadering aangenomen.  

 

7. Huisvesting:  

Toos: Er wordt al jaren over de verbouwing van de school gesproken maar het lijkt er 

nu op dat het gaat gebeuren en er een groene school komt waarin wij een plek kunnen 

krijgen, wij zullen in ieder geval voor tijdens de verbouwing naar een tijdelijke 

huisvesting moeten uitkijken, bij visclub De Ruisvoorn is een optie maar daar zullen 

voorwaarden geschapen moeten worden zoals in ieder geval verlichting, het is alleen 

geschikt voor kleine bijeenkomsten, dus niet voor alle activiteiten van IVN. Vinia 

Cura zou ook een optie kunnen zijn, daar wordt naar gekeken. Het bestuur vraagt 

leden om met hun mee te denken en te praten zodat het de keuzes die gemaakt moeten 



worden ook door de leden gedragen worden. Ellen en Jos zullen deelnemen aan de 

nieuwe werkgroep huisvesting. 

8. Organisatie IVN / contactpersonen (werkgroepen) actieve leden. 

Het bestuur merkt dat bij activiteiten waar medewerking nodig is er via mail weinig 

respons komt maar bij persoonlijke vragen er meteen bereidheid is mee te doen. 

Onze vraag aan jullie; hoe willen jullie benaderd worden? Meerdere leden geven de 

voorkeur aan persoonlijke benadering, risico: dezelfde mensen, idee: nieuwe leden 

vragen, zo worden ze betrokken bij activiteiten. Betrokkenheid vergroten door 1x per 

jaar een boekje maken op papier en dat per post sturen naar alle leden, bijv. met 

jaarverslag, jaarprogramma en de uitnodiging voor de ledenvergadering. 

9. Jaarprogramma 2020, programma is terug te vinden op: Jaarprogramma 2020,  

Vraag van Wim M. om, voor meer duidelijkheid, de echte IVN activiteiten apart van 

overige te vermelden. Harrie zal dit bekijken. 

10.  Diverse onderwerpen 

o Tuin campagne: was een succes, donderdag 20 febr. de terug kom dag 

o Natuur cursus: 30 enthousiaste deelnemers, goede cursusleiders, dinsdag avond 

theorie, zondagmorgen praktijk, 5 leden van onze afdeling nemen deel aan de 

Natuur Gidsen Opleiding van Regio Midden, duurt 1½ tot 2 jaar. 

11. Jubileum leden:  

Jos Voragen 40 jaar lid en Jos Hendrix, 25 jaar lid en zijn afgemeld. 

Toos feliciteert Ria en Wim Nabben, 25 jaar lid, overhandigt de oorkonde en de 

speldjes met een bos bloemen en speciaal-bier 

12. Rondvraag: 

  Arjan: de aanwezigheidkalender in de keuken werd een keer niet correct ingevuld 

Wiel: er is een beverburcht ontdekt in de Kwistbeek richting Baarlo 

Mart:  waarvoor zijn de IVN leden precies verzekerd? Harrie: op dit moment niet 

paraat , ik stuur een overzicht naar de contactpersoon van de werkgroepen, leden zijn 

ook via de gemeente verzekerd maar bij gebeurtenissen zal altijd eerst naar de eigen 

verzekering gekeken worden 

Mart: Til heeft vorig jaar gevraagd of de vertrouwenspersonen uitgewisseld moeten 

worden met andere IVN afdelingen? Ria: er is 1 tot 2x per jaar een bijeenkomst van de 

vertrouwenspersonen, voor de laatste bijeenkomst waren beide van Helden verhinderd, 

zal nu in de regio bijeenkomst besproken worden 

Mart: 8 mrt is bij Oeffelt weer maasheggen vlechten, een aanrader om te bezoeken. 



Wim M.: door de zachte winter komen de alpenwatersalamanders en padden uit 

hunwinterslaap, dit is veel te vroeg en zal voor de toekomst problemen opleveren, 

voedselkring wordt onderbroken evenals bij de insecten en vogels. 

13. Informatie over de Kwistbeek: 

Wim Maassen is namens IVN betrokken bij de herinrichting van de Kwistbeek, hij 

legt m.b.v. een Power Point uit wat er gaat veranderen en wat de gevolgen er van 

zullen zijn.  

 Toos sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid 

 

 

 

  

  



Jaarverslag van de jeugdwerkgroep 2019 

 

Voor de jeugdwerkgroep is 2019 weer een succesvol, maar druk jaar geweest.  

We hebben totaal 35 activiteiten gehad, waarvan 17 voor schoolklassen. Daarbij hebben we 846 

kinderen bereikt. 

Vanwege veel afmeldingen van kinderen op woensdagmiddag zijn we naar de dinsdagmiddag gegaan 

voor de jeugdactiviteiten.  Hiermee hebben we echter een vergissing gemaakt, omdat veel kinderen 

op dinsdag op de BSO zitten. Voor de zomer besluiten we of we weer naar de woensdag gaan.  

De werkgroep is uitgebreid naar 9 personen. 2 Personen hebben de korte cursus 

jeugdnatuurbegeleider gevolgd in 2018/2019. 

In 2019 is de jeugdwerkgroep gaan samenwerken met het Helicon College in Nijmegen. Een studente 

heeft bij ons haar stage gedaan over duurzaamheid en lessen voorbereid over dit onderwerp voor 

leerlingen van de basisschool. De stagiaire heeft ons erg geholpen om lessen te geven over de 

klimaatverandering en duurzaamheid. 

Ook zijn we in 2019 actief geweest voor Stichting Veen om het voedselbos te realiseren. 

Verder zijn er voorbereidingen geweest om nestkastjes te laten timmeren door kinderen van BS. 

Onder de Linden in Beringe. Dit is een samenwerking van gemeente, ontdeklab, de school en IVN 

Helden. In febr. 2020 wordt het uitgevoerd. 

In 2019 hebben we weer heel prettig samengewerkt met Ontdeklab van de gemeente. Het is voor 

ons zeer prettige om te ervaren hoe enthousiast de scholen meedoen. Maar ook met IKL zijn we heel 

enthousiast over de samenwerking. 

Ook op het BBC hebben we weer actief meegedaan met projecten. In 2019 is een van onze 

vrijwilligers in deze werkgroep gaan zitten. 

  

  

 


