
 

1 
 

 

Notulen Algemene ledenvergadering IVN-Hengelo d.d. 25 mei 2022 

Aanwezig: 
Kees van ’t Hoff, Laurens Snieders, Willy van Diepen, Ria ter Braake, Felice Engbersen-Robers, Rewert 

Wolthoff, Mirthe Korthorst, Frans Besselink, Gerdi Lusthusz, Hans Wienk, Maria Wijnands, Albert ter 

Braake, Esther Rijpma, Annie Dreteler en Marieke van Gerven. 

Afwezig met kennisgeving: 
Gemmy Wienk, Nel van Duuren, Herman Mulder, Marjo Mulder, Jan Zwienenberg, Elly Zwienenberg-

Schiphorst, Aart Koers, Fred Zwienenberg, Albert Becker, Wil Antens, Anton Hoenderboom, Eddy Oude 

Wesselink 

1. Opening en vaststelling agenda 
Rewert opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Evenals vorig jaar is er weer 

gebak nu omdat we dit jaar 6 jubilarissen hebben. Dit jaar bestaan we als afdeling 61 jaar.  

Ondanks weer een corona-jaar heeft er toch nog een aantal activiteiten doorgang kunnen vinden.  

De ALV-agenda kent 1 mutatie namelijk punt 17 dat ook al bij punt 15 is genoemd. Punt 17 komt 

daardoor te vervallen. 

 

2. Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 16 juni 2021 
Het verslag wordt per pagina doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag is akkoord met 

dankzegging aan interim secretaris Marjo Mulder. 
 

3. Mededelingen 
Binnenkort is het Slootjesdag. Rewert wil daarom nog een toevoeging aan de website doen doch 

heeft bij afwezigheid van de webmasters niet de toegangscodes. Ria heeft deze waarschijnlijk wel 

en zal deze z.s.m. aan Rewert doen toekomen.      Actie: Ria 

IVN-landelijk is bezig de IVN-websites te vernieuwen. Er is een planning gemaakt van dit 

migratieproces. Herman heeft onze website al ontdaan van verouderde content. Eind november 

2022 moeten de nieuwe websites operationeel zijn. 

 

4. Ingekomen stukken 
Er zijn geen binnengekomen stukken. 

 

5. Verslag bestuur en werkgroepen 
Door Covid was er in 2021 een beperkt programma. Voor vastlegging van deze activiteiten zie het 

onlangs verstuurde jaarverslag. Het verslag wordt akkoord bevonden met dank aan ieders 

betrokkenheid hierbij. 
 

6. Financieel jaarverslag 
Willy, de penningmeester, laat een financieel overzicht rondgaan.  

Door het legaat dat we vorig jaar hebben gekregen zijn we een financieel gezonde afdeling. Door de 

beperkte activiteiten in 2021 zijn er door de werkgroepen ook minder kosten gemaakt hetgeen ook 
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een positieve bijdrage heeft gegeven aan ons vermogen. De financiering van de nieuwbouw van het 

Natuur- en Educatiecentrum loopt. 

 

7. Verslag kascommissie 
Laurens Snieders en Marjo Mulder hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De 

financiële verslaglegging ziet er goed uit. De penningmeester krijgt de complimenten en wordt 

decharge verleend. 
  

8. Benoeming nieuwe kascommissie 
De nieuwe Kascommissie wordt gevormd door Laurens Snieders en Hans Wienk. Mirthe Korthorst 

meldt zich als reserve. 

 

9. Vaststellen begroting 2022 
De begroting voor 2022 is nagenoeg identiek aan die van het jaar ervoor. Rewert geeft aan dat na 

realisatie van het Natuurcentrum er zal worden gekeken of de huidige organisatie van Stichting en 

bestuur IVN zo kan blijven of dat een andere opzet wellicht passender is. 
 

10. Vaststellen contributie 2023 
De contributie landelijk wordt volgend jaar met 1 euro verhoogd. IVN-Hengelo zal dit volgen. De 

bedragen voor 2023 worden daardoor: 

- landelijke leden   € 25,- 

- huisgenootleden  € 12,50 

- donateurs minimaal  € 15,-  

Rewert meldt dat er nog afdelingen zijn die ver beneden de landelijke norm zitten. Dit kunnen zij 

doen omdat ze een vast bedrag per lid van hun gemeente krijgen. Voorlopig zullen zij zich dan ook 

niet conformeren aan het landelijke beleid. 

 

11. Bestuurssamenstelling 
a. Benoeming secretaris 

Na de vorige Jaarvergadering heeft Frans Besselink zich per november 2021 gemeld als nieuwe 

secretaris. Conform artikel 2-1 van het Huishoudelijk Reglement moet de Algemene 

ledenvergadering akkoord gaan met zijn benoeming. Vanuit de vergadering komen er geen 

bezwaren tegen zijn benoeming en dus wordt Frans voor de komende 3 jaar benoemd.  

b. Rooster van aftreden 

- Willy zal als penningmeester conform rooster in 2023 aftreden. Of zij daarna voor een nieuwe 

termijn beschikbaar zal zijn is nog niet bekend. 

- Dit jaar loopt de 3e termijn van Rewert als voorzitter af. Er hebben zich geen tegenkandidaten 

gemeld. Rewert wil graag als voorzitter de realisatie van het Natuurcentrum afronden. Conform 

artikel 2-6 van het Huishoudelijk reglement kan een bestuurslid maar 1x herkozen worden voor 

weer een nieuwe termijn van 3 jaar. Bij gebrek aan een opvolger kan de ALV beslissen over een 

extra termijn voor het bestuurslid.  

Tijdens de vergadering wordt besloten van deze uitzondering opnieuw gebruik te maken en wordt 

Rewert voor weer een nieuwe termijn benoemd. Niettemin is het gewenst de komende 3 jaar een 

extra bestuurslid te werven zodat opvolging van zowel de voorzitter en/of secretaris mogelijk 

wordt. 
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c. Benoeming vertrouwenspersoon Willy van Diepen 

IVN landelijk besteedt veel aandacht aan het onderwerp Gedragsregels. Hierbij te denken aan 

zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen, het kind in zijn waarde laten, niet binnendringen 

in privéleven van een kind, geen seksuele handelingen met een kind, geen erotische aanrakingen 

van het kind, het kind te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel 

misbruik, melding te maken ingeval zich ongewenst gedrag door een ander voordoet, bij twijfel 

over gedragingen van een ander hiervan melding te doen.  

Afdelingen worden geadviseerd een vertrouwenspersoon aan te stellen en voor leden die veel met 

kinderen werken  een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) via het IVN gratis aan te vragen. 

Tijdens de vergadering wordt besproken in hoeverre een begeleider alleen met een kind in één 

ruimte aanwezig kan/zal zijn. Bij IVN-H komt dit niet voor. In de Heemtuin zijn altijd meerdere 

begeleiders, op scholen is er altijd een leerkracht aanwezig. Besloten wordt voorlopig alleen de 

vertrouwenspersoon aan te stellen en te zorgen dat hiervoor een VOG is verkregen. Daar Willy 

vanuit haar functie bij de Gemeente al een VOG heeft voldoet zij aan de criteria en gaat de 

vergadering akkoord met haar benoeming als vertrouwenspersoon. In het Colofon zal over haar 

benoeming als vertrouwenspersoon ook melding worden gemaakt. 
 

12. Huldiging jubilarissen 
Dit jaar kent onze afdeling 3x 25-jarige en 3x 40-jarige jubilarissen. Alle 6 zijn ze uitgenodigd om 

gehuldigd te worden tijdens deze ALV. Hiervan hebben 2 jubilarissen aangegeven geen prijs op te 

stellen op een officiële huldiging omdat ze het geen verdienste vinden. 1 Jubilaris is niet gekomen. 

De overige 3 jubilarissen J. Lusthusz (40 jr), K. v.’t Hoff (40 jr) en A.Dreteler (25 jr) worden door 

Rewert tijdens de vergadering gehuldigd, krijgen hun gouden of zilveren speldje met een fraaie bos 

bloemen. Uiteraard wordt er van het trio nog een foto gemaakt door de afdeling Communicatie. 
 

13. Beleidsplan 2022 
Het beleidsplan 2022 is een door Rewert geactualiseerde versie van het beleidsplan 2021. De 

vergadering gaat hiermede akkoord.  
 

14. Actualisering Huishoudelijk Reglement (HR) 
Als nieuwe secretaris heeft Frans zich verdiept in ons Huishoudelijk Reglement dat al van april 2012 

stamt. In rood heeft hij een aantal opmerkingen en aanvullingen geplaatst. Uitgegaan was daarbij 

door hem dat de landelijke contributie-inning zou overgaan naar het kalendermodel i.p.v. het 

“Datum in dienst (D.I.D.)-model” zoals dat nu nog wordt gehanteerd. Binnen het IVN is daar nog 

steeds geen consensus over zodat alle aanpassingen in het H.R. die hier betrekking op hebben 

kunnen worden vergeten. De overige opmerkingen / aanvullingen worden door Frans tijdens de 

vergadering toegelicht. Zowel de rest van het bestuur als de aanwezigen gaan akkoord met deze 

aanpassingen. 

Besloten wordt aan de website een extra onderwerp “Afdelingsinfo” toe te laten voegen en dit 

ALV-verslag, het aangepaste HR, evenals de beleidsnota hier op te zetten zodat alle leden en 

belangstellenden hier ten allen tijde kennis van kunnen nemen. 

 

15. Stand van zaken verfraaiing Heemtuin 
Mirthe meldt dat het middenplein inmiddels al ver gevorderd is. De grote bloembak van gebroken 

stoeptegels is inmiddels gereed, de 2e bloembak is gepland, beplanting van mogelijk eetbare 

plantjes hiervoor moet nog worden geregeld, een tegelpad met “onkruid” (lees: spontane plantjes) 
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tussen de tegels staat ook in de planning. In het IKEA-bos is een pad aangelegd. 

Op 12 juni is het Slootjesdag in combinatie met de Dag voor het Natuurcentrum. Er worden dan 

vele bezoekers verwacht. Om hier meer publiciteit aan te geven is ook een fraaie folder gemaakt. 

Bij Rewert kan men deze ophalen voor een verdere verspreiding. Ook komt hij digitaal beschikbaar. 

Aan het hek van de Heemtuin hangt een spandoek en Scouting St. Christoffel komt ook helpen. 

 

16. Stand van zaken Natuur- en educatiecentrum 
De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor dit gebouw is inmiddels bij de gemeente 

ingediend. Dit proces zal ca. 8-10 weken gaan duren en wordt gekenmerkt door vaak aanvullende 

vragen van de Gemeente. 

a. Tijdens de Slingerbeurs heeft Rewert een presentatie gegeven terwijl het matchen nog 

plaatsvond. De provincie is gevraagd om een bijdrage doch lijkt hiertoe niet bereid. Inmiddels is er 

al wel veel interieur zoals een keukenblok, kasten, stoelen en tafels via Welbions geregeld. Gezocht 

wordt nog naar een opslagruimte tijdens de nieuwbouw van het centrum. Wie tijdelijk 5-10 m² 

beschikbaar heeft kan zich melden bij Rewert. 

b. Financieel voorstel inzake bouw Natuur- en Educatiecentrum 

Voorgesteld wordt een bedrag van € 5.000,- uit de algemene begroting en max. € 5.000,- uit het 

legaat van Pietske nu te alloceren als een toekomstige besteding en dit op te nemen in de 

begroting van 2023. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur. 

c. Naamgeving gebouw 

De werktitel van het gebouw is tijdens de vergadering vastgesteld als Natuurcentrum Weusthag. 

Het bestuur nodigt een ieder uit om met voorstellen voor een passende naamgeving te komen. 

 

17. Rondvraag 
- Ria: Heeft nog steeds een vacature voor een redacteur en heeft interesse in de redacteur van de 

Slootjesdag-folder. Zij zal deze folder in het a.s. Digiduizendblad zetten welke begin juni verschijnt. 

Rewert zal haar het origineel van de drukker doen toekomen.   Actie: Rewert 

Op de website van Fahner wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van IVN tijdens de 

kwekerijdagen. Dit is niet het geval. Fahner wordt gevraagd dit aan te passen. 

- Hans: Stelt voor bordjes te plaatsen bij de poel zodat kinderen straks kunnen lezen dat zij voor 

hun eigen veiligheid niet over het hek mogen stappen. Voor ruim toezicht vanuit onze afdeling is al 

gezorgd. 

- Rewert: Meldt dat eind augustus op de laatste Open Zondag weer de jaarlijkse barbecue is. 

- Frans: Wijst tuinliefhebbers op Gardenista dat dit weekend in Laag Zuthem is. Voor meer info over 

de route en korting op de kaartjes ga naar de website van Gardenista. 

 

18. Sluiting 
Rewert sluit tegen 22.00u. de vergadering. 

 

 

 

 


