
Notulen van de ALV 1 juli 2021 van IVN Helden e.o. 

 

Aanwezig:  

Lenie Vercoulen, Til Janssen, Har Janssen, Math Lemmen, 

Henk van Loon, Math Ghielen, Jan Stevens, Peter Maessen M., Peter Maessen B., Jac Kerkhofs, 

Mart Christiaens, Harrie Wilms, Ellen v.d. Boogaert, Wim Nabben, Marly Engelen, Annette 

Versteegen, Trees Wilms, Riet Gubbels, Rob Gubbels, Jan Jacobs, Marcel Timmermans. 

Jubilarissen: Jeanne v.d. Laar en Jan v.Enckevort, Jos Joosten, Maud Duysens, Bestuur:Toos Wilms, 

Harrie Peeters, Ria Nabben. 

 

Opening:  

Toos opent de vergadering en heet allen welkom. 

Ze geeft een terugblik op de corona periode en IVN Helden e.o. 

 

Verslag jaarvergadering 13 februari 2020.  

Geen op en aanmerkingen. 

 

Jaarverslag 2020, jaarboek en terugkoppeling werkgroepen. 

In het jaarboek staat het jaarverslag en  de verslagen van de werkgroepen. 

Er zijn in 2020 en begin 2021 verschillende IVN leden overleden, Toos memoreert. 

 

Jubileum leden 

40 jaar lid; Jeanne v.d. Laar, Jan v. Enckevort, Wim v.d. Laar. 

Toos huldigt de jubilarissen Jeanne en Jan, Jan haalt herinneringen op aan zijn tijd als lid van de 

jeugdwerkgroep. 

Toos overhandigt de oorkonde, het speldje, de bloemen en wijn.  

Math zal zorg dragen voor Wim v.d. laar die afgemeld is. 

 

Financiën 

De kascie heeft de boeken, digitaal gecontroleerd en verleent bij monde van Henk v. Loon 

decharge, Jac Kerhofs. treedt af, Peter Maessen M. treedt toe tot nieuwe kascie. 

Harrie presenteert de power point met verslag 2019, begroting 2020 en verslag 2020. met name de 

opbrengsten van de quickscans springt eruit. 

 

Begroting van 2021 is in jan. gemaakt, zal naar verwachting, door corona en het stil liggen van 

activiteiten, nog veranderen o.a. door de kwijtschelding van de huur. 

Het bestuur wil de contributie handhaven op huidig bedrag, we volgen de landelijke lijn. 

Er zal een verandering zijn bij het innen: dit wordt door IVN Nederland gedaan en IVN Helden 

ontvangt van IVN Nederland de helft van de afdracht, dit betekent minder werk voor de 

penningmeester. Er zijn voor de leden geen kosten aan verbonden. 

De abonnees van de Natuurgids moeten dit zelf gaan regelen met de uitgever. 

Wanneer het ingaat wordt nog bekend gemaakt. 

 

Bestuurssamenstelling:  

Toos treedt af als voorzitter en secretaris, Ria neemt afscheid, blikt terug op de laatste 4 jaar en 

overhandigt een bloemetje, Toos doet een kort woordje. 

Het bestuur draagt Maud Duysens voor als waarnemend secretaris en Jos Joosten als waarnemend 

voorzitter. Het voorstel wordt d.m.v. hand opsteken aangenomen. 

Het bestuur blijft zoeken naar definitieve kandidaten, het bestuurswerk vraagt, zeker met de nieuwe 

huisvesting, veel inzet en tijd van een kleine bezetting.  

 

Huisvesting: 



Harrie schetst wat er de afgelopen tijd is ondernomen om tot een nieuwe huisvesting te komen, 

Math vult een stukje geschiedenis aan. De zoektocht: samen met andere andere verenigingen, 

particulieren, de wens voor een Natuur Educatief Centrum en al of geen steun van andere 

organisaties hiervoor. 

Hij presenteert de power point die gebruikt werd om deze organisaties en gemeente enthousiast te 

maken ons te steunen bij dit plan.  Conclusie is dat we een grote, draagkrachtige organisatie nodig 

hebben om dit plan te realiseren, hiervoor zal een laatste poging ondernomen worden. Wordt de 

uiteindelijke keus een eigen home dan zijn de mogelijkheden w.b. locatie belangrijk voor de 

jeugdwerkgroep  

Op het punt van IVN en recreatie reageert Marcel Timmermans (Camping Heldense Bossen), dat hij 

graag met ons mogelijkheden wil bekijken, deze locatie is, nu er verlichting aangelegd wordt door 

het Heljes Pedje, aantrekkelijker geworden voor ons. We gaan in gesprek. 

Harrie presenteert nog de mogelijkheden van een gebouw, Har Janssen oppert het idee om Neptunus 

te benaderen voor een mogelijkheid. 

Math geeft aan dat we ook Prisma wat meer kunnen inzetten om de mogelijkheden bij de school te 

onderzoeken. 

 

Organisatie IVN / contactpersonen (werkgroepen) actieve leden. 

Maud vraagt de contact personen van de werkgroepen om de leden van hun werkgroep te 

stimuleren tot bedenken van mogelijkheden om meer leden actief te betrekken bij het organiseren 

van activiteiten, het bestuur heeft hier hulp bij nodig. 

 

Jaarprogramma 2021, programma is terug te vinden op: Jaarprogramma 2021. 

Ria: van de activiteiten die door de maatregelen ivm corona niet zijn doorgegaan wordt bekeken 

welke de 2e helft van het jaar ingepast kunnen worden, de overige kunnen terug komen in het 

programma van 2022. 

Harrie: er ligt een plan voor een cursus in 2022 over de natuurgebieden van Peel en Maas, daarbij 

zal de hulp en kennis van de verschillende werkgroepen gevraagd worden. 

We hebben in corona tijd, mede dank zij een eigen zoom account, met succes een online cursus 

moestuinieren georganiseerd.  

 

Wekelijkse vrijwilligersbijeenkomst  

Maud legt het idee voor om, naar het idee van Weert, een wekelijkse of maandelijkse samenkomst 

van vrijwilligers te organiseren om tot meer samenwerking tussen en kennis over de werkgroepen te 

komen. Wordt niet met veel enthousiasme ontvangen. 

Voor corona had het bestuur het idee om de contact personen regelmatig uit te nodigen om tot het 

uitwisselen van ervaringen en ideeën te komen, dit wordt weer opgepakt. 

 

Rondvraag en afsluiting 

Peter Maessen M.: kan de vraagprijs van de quickscans niet omhoog omdat de kosten van een 

professioneel bureau vele malen hoger zijn? 

Math: ons rapport is veel minder uitgebreid, als we te veel vragen, krijgen we ook minder 

opdrachten en het levert nu zeker voldoende op, de vraagprijs is recent verhoogd, 

Math: het bestuur werkt hard zeker met de huisvesting problematiek, vraagt applaus. 

Harrie: komende activiteit: zoom informatie over zonneparken, 

Jos bedankt ieder voor hun aanwezigheid en nodigt uit tot een glas heffen op de laatste bijeenkomst 

in de Oda school. 

Ellen vraagt op de valreep wat er nog moet gebeuren mbt de verhuizing; Harrie gaat dit zsm 

regelen. 

 

Notulist: Ria Nabben 


