
 

Leden vergadering IVN Helden e.o. 17 maart 2022 
 

Aanwezigen (zie onderaan document) 

 

1. Opening:  

 Jos opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom: fijn dat de leden in grote getale                         

aanwezig zijn na een lange periode van corona maatregelen waarin veel moest vervallen 

maar waarin we toch een aantal leuke activiteiten hebben kunnen organiseren.  

2. Verslag van de jaarvergadering 1 juli 2021, is na te lezen op: ledenvergadering 2021 

Verslag wordt door de leden aangenomen en goedgekeurd 

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

1. IVN Helden: Jaarboek 2021 en aantallen 

Complimenten van de leden voor de inhoud en uitvoering, voor herhaling vatbaar 

2. Jeugdwerkgroep: Verslag en aantallen 

Geen op of aanmerkingen op het verslag  

3. Andere werkgroepen kunnen de activiteiten mondeling toelichten. 

* Quickscans: Math licht de werkwijze toe, de quickscans zorgen voor een fikse 

financiële bijdrage voor de vereniging. Dit jaar al weer 6 scans verricht. 

* Fauna werkgroep: Harrie: dassenburchten inventarisatie, exoten monitoring met 

camera’s, nu ook wasberen/ honden, monitoring vleermuizen kelders 

* Wandelwerkgroep: Mart geeft uitleg over de verschillende wandelingen die de 

werkgroep organiseert. 

Toos: De groepjeswandeling staat daags voor de flora activiteit voor alle leden 

gepland, stond niet in concept jaarprogramma, wordt naar gekeken. 

Wim: Waarom is de afstand van de dagwandeling teruggebracht, zo is het geen 

dagwandeling meer? Sommige leden hebben moeite met 16 km en haken af. 

* Jeugdwerkgroep: Til, zie verslag. 

* Vogelwerkgroep: Peter M.: De groep heeft ook last gehad van corona maatregelen, 

toch een paar activiteiten gehad, willen meer activiteiten ontplooien, er is een verslag 

van de uilenkasten controles, willen ook steenuilen erbij betrekken nav lezing Geko 

Visser, dankzij de GPS handigheid van Herm worden de vogeltellingen beter.  

Peter M. B.: Controleren jullie ook valkenkasten? Peter : nee 

* Jongerenwerkgroep: Toos: Ringovenproject in 2021 met JAB, 2022 afvalproject: 

jeugd doet onderzoekvaardigheden op en bewustwording, aandacht voor groene 

schoolpleinen. 

 Math: wat blijft er over van Ringovenproject, waarschijnlijk niets maar de jeugd 

veel geleerd en het was een advies, hoeft de gemeente niets mee te doen. 

                       * Florawerkgroep, Peter: door corona maar 3 bijeenkomsten in 2021, hopelijk kunnen 

we dit jaar als van ouds de inventarisaties doen, er is een bijeenkomst met het 

waterschap geweest over bermonderhoud 

 Wim M. In het Muskesven komt sinds enkele jaren weer de levend barende hagedis 

voor, het gebied is vrij toegankelijk. 

* Natuur onderhoud werkgroep, Jan: er staan 16 personen in de app groep, meestal 

zijn er 10 tot 12 pers. actief, corona heeft ook invloed gehad dat er niet gewerkt kon 

http://ivnhelden.nl.web162.hostingdiscounter.nl/Jaarstukken/2022/Jaarboek.pdf
http://ivnhelden.nl.web162.hostingdiscounter.nl/Jaarstukken/2022/Bereikmeting.pdf
http://ivnhelden.nl.web162.hostingdiscounter.nl/Jaarstukken/2022/JWG1.pdf
http://ivnhelden.nl.web162.hostingdiscounter.nl/Jaarstukken/2022/JWG2.pdf


worden, hoe het met de poelen zal gaan in de toekomst is nog de vraag, er wordt 

gewerkt aan 1 poel van SBB, de weikes bij Kwistbeek, Kesseleikerbroek van SBB en 

Muskesven. 

* Kruidenwerkgroep, Trees: we zijn sinds 2 jaar niet meer actief. 

* Pr: Harrie; verzorgt nieuwsbrief, website, FB groeit nog, en geschreven media. 

 

4. Jubileum leden  

1. 25 jaar lid:Josefien en Jan Jacobs 

2. 40 jaar lid: Ger Derkx en Sytske Venstra 

             Jos feliciteert de jubilarissen, rijkt speldjes, oorkondes en bloemen uit. Ger is afwezig, de  

             oorkonde speld en bloemen zullen worden bezorgd  

5.  Jaarverslag vereniging/ vereniging 

* Henk  en Peter M.M. hebben de kascontrole uitgevoerd, Henk doet verslag, er 

zijn steekproeven genomen en alles is in orde bevonden, hierbij wordt decharge 

verleend aan de penningmeester. Jan Jacobs zal de aftredende Henk komend jaar 

opvolgen. 

* Harrie presenteert het financieel overzicht en begroting. 

Opvallend is de invloed van corona: niet veel uitgaven, geen huur in De Pas en de 

inkomsten van de quickscans, met dank aan de heren. 

De post facilitair is hoog ivm aanschaf van de grote t.v. voor presentaties. 

*De landelijke contributie gaat omhoog, het voorstel van het bestuur om de 

contributie op het huidige bedrag te handhaven wordt aangenomen.  

6. Bestuurssamenstelling 

1. Ria Nabben heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid.  

Jos neemt afscheid van Ria met een dankwoord en bloemen, Ria vertelt 

de leden de reden van dit lastige besluit.  

2. Het bestuur zit dringend verlegen om aanvulling in het bestuur. Afhankelijk van 

de wensen van eventuele kandidaten kunnen we zoeken naar een passende functie. 

Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter Jos Joosten 

(voorzitter@ivnhelden.nl). Indien de vacature niet kan worden opgevuld, zal dat 

gevolgen hebben voor het functioneren van IVN Helden e.o. 

Jos geeft aan dat mensen ook taken in kunnen vullen zonder lid te zijn van het 

bestuur.  

7. Huisvesting  

Momenteel onderzoeken we meerdere opties. Graag willen we aan jullie deze opties 

voorleggen en van jullie horen welke voor en nadelen jullie zien. 

Harrie presenteert aan de hand van een schema de verschillende onderzochte 

mogelijkheden en consequenties: financieel en mankracht. De wens voor een eigen 

gebouw bij de Groene School is helaas door een tekort hieraan niet mogelijk. De trage 

tot niet meewerkende gemeente was een groot struikelblok in de zoektocht. 

                Uiteindelijk lijkt in zee gaan met De Heldense Bossen de beste optie, de ledenvergadering        

                     is het hiermee eens en gaat akkoord 

8. Jaarprogramma 2022  

   Er zijn nog weinig aanmeldingen voor de natuurcursus, de verschillende        

 onderwerpen zullen ook apart aangeboden worden. 

mailto:voorzitter@ivnhelden.nl


 Mart: Is het jaarprogramma niet te vol? 10 jaar geleden waren er veel minder      

 activiteiten. Het bestuur heeft in het verleden de C.P. van de werkgroepen       

 uitgenodigd om het jaarprogramma mee samen te stellen maar de opkomst was  

 slechts 2 personen. Alle werkgroepen krijgen het concept en kunnen daarop   

 reageren. 

 Wim: 10 jaar geleden hadden we geen werkgroepen en een groot bestuur die alles  

 organiseerde, het besluit tot meer zelfstandigheid van de werkgroepen leidt er toe  

 dat ieder zijn eigen ding doet en geen verantwoordelijkheid voor het geheel heeft.  

 Het bestuur heeft voor corona gezocht naar mogelijkheden tot meer binding, zal nu  

 het geopperde idee: elke werkgroep heeft 1 afgevaardigde in het bestuur bespreken   

9. Rondvraag en afsluiting met borrel Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag, Mart 

vraagt een applaus voor het bestuur voor het harde werk afgelopen corona jaren.  

Jos sluit de vergadering, dankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt allen uit voor een 

glaasje. 

 

Notulist, Ria Nabben 

 



 
 


