
 

 

 

 

 

 

 

 
Notulen IVN jaarvergadering 

 
 

Onderwerp: Vergadering   

Datum: 9 juni 2021   

Plaats: De Bimd 
 
 

Tijd: 10:30 

 
Aanwezig: 
Marleen Verboven, Ria van Liempd, Hetty Lemmens, Bert Lemmens, Dieny vd 
Heuvel, Jo Kuijpers, Antoinette van Bree, Bert Staal, Adrienne Hurkx, Gerrit 
Post, Adrie Beekmans. Sylvia van Gisteren, Annie Verhoeven, Mies Veroeven, 
Andre Gevers, Tonny van Noordwijk, Marianne de Jong, Anneke op den Buijs, 
Ton op den Buijs, Gemma van Gestel, Giel Jacobs, Jos Gruijters, Rini Daniels, 
Giel Biemans, Ton Biemans, Bernadette Vervoort, Piet Gruijters, Herman van 
Loen, Marlies van Loen, Antoon Verhoeven, Dilia Verhoeven; Ben Swinkels; 
Marjolein Manusev; Klaas Althuizen; Ben van Noordwijk 
 
Afgemeld: 
Cor Peters, Marianne Swinkels, Inge van Vonderen, Rick van Bree, Bettina Bus, 
Anita Slaats, Cees Dietvorst, Peter van Rijdt, Jacqueline de Groot, Marieke 
Scheepers, Henk van Zundert, Esther Ermers, Ineke Groenendaal, Marianne 
Loring, Gerda Sanders, Clemence Muno, Franka de Vries, Jose Vereijken, Mark 
Smits, Louise de Jong, Arnoud en Sophie vd Kam, Wilma en Joost Martens 
 
Opening: 
 
Welkom 
De jaarvergadering uitgesteld ivm Corona. Aangezien we dit liever niet digitaal 
of met een klein groep binnen- hebben we besloten om het tot vandaag uit te 

stellen. (met hoop op mooi weer       ) 
Vandaag dus live en met een onbeperkte aantal leden zonder inschrijving 
aanwezig in de tuin (op 1.5 meter afstand) 
 
Streven van bestuur is dat de werkgroepen met elkaar samen werken en 
elkaar helpen. 
Wat kan wel/niet in deze tijd was lastig de afgelopen tijd. Ook met bouw, daar 
is enorme vertraging ivm de beperkingen. 
 
Er zijn ook nieuwe initatieven ontstaan zoals, alternatieve educatie; BV 
vleermuizen wandeling met stukje educatie. 
En de digitale lezing in maart 2021 
 
 
Overleden:  
Leden, bekende van leden en minder bekende leden zijn helaas afgelopen tijd 
overleden. We willen hier – ieder voor zich - even stil staan bij deze 
overledenen. Er wordt een minuutje stilte gehouden voor hen. 
 
De “presentatie” 
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Op diverse plekken liggen prints van de presentatie die we normaal op het 
scherm laten zien. Dit is wat lastig in de tuin. Hier zitten ook financiele stukken 
bij, die we liever niet over laten “slingeren”. Vriendelijk verzoek om de prints 
na afloop van de vergadering in te leveren. 
 
 
Bouw Financien. 
1e subsidie – dak  
2e subsidie gemeente voor invalide toilet 
Nu moet de keuken en achterwand nog. Ondanks de crowdfunding koment 
we toch nog finanicien tekort. (11.000 euro) 
Reden hiervan is dat er dingen bij kwamen, dingen door profesioneel gedaan 
moesten worden. Daarom kosten hoger. 
Er zijn afgelopen jaar allerlei pogingen gedaan om via anderen subsidie te 
krijgen zoals: Anjer fonds, Vsb, Oranje fonds, Stichting Doen, Ondernemers 
fonds, NME. 
Men gaf vaak aan dat we wel subsidie konden krijgen voor de tuin (educatie), 
maar niet voor het gebouw. 
 
Toen heeft het bestuur zich afgevraagd: Toen 1e gebouw gezet, Wie heeft 
betaald? Het antwoord is:  – eigen vereniging. –  
Dus nu kijken naar eigen financien. – in kas zit bijna 2x zoveel als we nodig. 
Ons voorstel is om geld lenen uit de eigen kas, om dit dan ter zijnertijd terug 
verdienen via acties in de toekomst. 
Bestuur vraagt aan de leden of dit akkoord. 
Geen tegenstemmen, ledenvergadering is unaniem akkoord. 
 
Vraag van Giel Biemans: Heeft het bestuur zich afgevraagd om leden te vragen 
om geld te lenen aan IVN  
Antwoord: Hier is wel overnagedacht – maar geeft meer adminstratieve 
rompslomp en zorgen. 
 
Zonnenpanelen – aangelegd met geleend geld van de gemeente in ruil voor 
subsidie.  
Dit is een apart jaar (Corona) Dit jaar is in de winter het gebouw praktisch niet 
gebruikt. Het grootste energieverbuik gaat naar de kachels. 
We betalen vastrecht het hele jaar door, in de zomer wekken we meer energie 
op dan we verbruiken en in de winter is het andersom.   
 
Wanneer het gebouw af is, gaan we ook onderhoudsplan opstellen.  Dit zodat 
we sparen voor onderhoud (reserveringen) 
 
 
Goedkeuring Notulen jaarvergadering 2020: 
Geen commentaar. Notulen zijn goedgekeurd. 
 
 
Jaar overzicht. 
 

Aantal leden:  
Begin 2020: 243 en 36 jeugdleden 
Begin 2021: 262 en 25 jeugdleden. 
 
Heel de vereniging werd “geraakt” door de corona maatregelen. 
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Hierdoor hebben een aantal activiteiten niet plaats gevonden 
De jeugd is wat terug gezakt in leden, maar in 2021 is er een oproep 
gedaan in de plaatselijke krant, en de woensdag groep zit gelukkig weer 
vol voor volgend school jaar. 
 

Wat kon er WEL       

• Bermen inventarisatie 

• Lees voer – de BIMD  

• De tuin onderhoud 

• Gedeelte bouw 

• 2 lezingen 

• Paar wandelingen, Geocaching 

• Monitoren van poelen 

• Monitoren van bepaalde Vogels en gebieden 

• Jeugd IVN 

• Monitoren van bermen 

• Inventarisatie van bijzondere bomen 

• Insecten Cursus 

• Online meetings en cursussen 
 
Terugblik 2020 
Let op, dit is van 2020. We zitten reeds halfweg 2021, maar die 
“resultaten” worden hier niet genoemd. 

• Gebouw renovatie-wanden, invalide toilet en keuken 
De werkzaamheden stond voor een groot gedeelte stil ivm Corona 

• Werkgroep sponsoring 
Een echte werkgroep is er niet van de grond gekomen. Wel zijn er 
diverse instantie aangeschreven voor subsidie gebouw of tuin. 

• Coördinatie Bermen inventarisatie 
Nog steeds geen gevonden. 

• Nieuwe bestuursleden 
Een voorzitter wordt nog gezocht. Er worden hier en daar mensen 
benaderd, maar er is nog geen concrete kandidaat. 

 
Wensen 2021 

• Gebouw renovatie-wanden, invalide toilet en keuken 

• Coördinatie Bermen inventarisatie 

• Nieuwe voorzitter 

• Meer samenwerken met IVNs in regio  

• Inkomstenderving vergoeding ivm corona bij de gemeente 
aanvragen. 

• Inventarisatie gereedschap en begroting onderhoud 

• Wie is eigenaar gebouw en gebouw te laten taxeren voor 
verzekering etc 

 
Vooruitzicht 2021 

• Zo snel mogelijk opstarten van activiteiten 

• Lezingen – eventueel on-line 

• Wandelingen. 

• NL-Doet 

• Natuurwerkdag 

• Paddenstoelencursus 

• Vlindercursus (online) 
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• Nacht voor de Nacht 
 
 
 
Penningmeester: 

Energiekosten staan bij de opbrengsten – meer energie opgewekt dan 
verbruikt ivm Corona. 
Er is een opslitsen – in inkomsten/uitgaven. 
 
Omdat er nu geen scherm is, is de uitleg wellicht moeilijk te begrijpen. 
Men kan ik de bladeren kijken die uitgedeeld zijn, en eventueel naderhad 
vragen stellen. 
 
Balans 
We zijn iets minder rijk. 
Gebouw willen we laten taxeren als het klaar is. Dan willen we het bedrag 
op balans plaatsen. Ook voor gereedschap voor onderhoud. 
 
Verzekering van gebouw: Deze gaan we aanpassen nadat we een taxatie 
hebben laten plaats vinden. Als het goed is staat het op de WOZ. Daarna 
gaan we ook de verzekering updaten. 
Momenteel zijn we aan het kijken wie er verantwoordelijk te zijn voor 
gebouw. De gemeente of IVN Laarbeek.  
 
Kas controle: 

 
Decharge: OK 
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Kascontrole: bedankt voor adviezen. En gedegen werk. 
Nieuwe mensen: Jos Gruijters. Giel Biemans.  Reserve: Koen Brand. 
 
Begroting:  
Geen vragen. 

 
Jubilarissen: 

 

M. Daniels 40 

Annie Verhoeven-Sonnemans 40 

Adrie Beekmans 40 

H. Staal 40 

Sylvia Van Gisteren 40 

Giel Biemans 25 

A. Gevers 25 

 
 

Rondvraag 
 
Giel Biemans: 
20 jaar lid bij Uden geweest. Door omstandigheden is hij daar niet tevreden en 
is hij gaan kijken bij IVN Veghel, Bakel en Laarbeek. 

Laarbeek beviel hem het beste. (IVN Laarbeek voelt zich zeer vereerd      ) 
Giel is natuurgids. Durf het niet meer, vanwege een hersenbloeding 
Hij wil best aanvullen, maar niet alleen.  
Dit signaal wordt door een aantal andere leden opgepakt en daar er zal zeker 
een passend beroep op Giel worden geaan in de toekomst 
 
De Bimd redactie 
Bedankt voor alle mensen die hebben bijgedragen aan de stukjes voor het 
blad. Dit jaar zijn we overgestapt van Editoo naar Graphic Image (Beek en 
Donk). Dit geeft wat meer werk voor de redactie, maar aan de andere kant 
ook meer vrijheid in de opbouw van het blad en – ongeveer 800 euro 
goedkoper per jaar! 
Het voorwoord van de voorzitter is veranderd naar “het voorwoord van het 
bestuur”. Zo krijgen mensen ook de inzichten van de andere bestuursleden te 

horen, en het scheelt de voorzitter ook wat werk       
 
De Evenmenten werkgroup, zoekt mensen die willen bijdrage willen geven. 
Niet Evenementen zelf – maar wel tijdens het verhuur – catering – gast 
heer/vrouw. Kees van Loon wil dit wel doen. En Ton Biemans 
 
Contact avond 
Omdat er weinig contacten zijn geweest is er de vraag of men het leuk zou 
vinden als we een contact avond  organiseren 
Dieny: Landelijk IVN – feest met alle leden. -Fete de la Nature. 3,4,5 SEPT  ipv 
contactavond.  Alleen eigen leden.  Geen buitenstaanders. 
Het bestuur gaat dit oppakken/ 
 
Adrie: 
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Evenementen werkgroep  – 21 juni onderling vergaderen – vervanging 
kikkerconcert  in najaar (mits kan) wellicht organiseren. Wordt vervolgd. 
 
Gerrit: 
Gerrit wil de laatste zondag van de maand: 08:30 – (2 uur wandelen) hierbij de 
BIMD en omgeving. Communicatie etc. wordt opgestart. 
 
Jo: 1e zondag van de maand – ledenwandeling starten. Gaan die opstarten?  
Marianne gaat dit oppakken met Frank van Bakel. 
 
Ton op den Buijs. 
Bomen: komt er een folder uit? De 100e boom is afgegeven. 
Gerrit: Er komt een folder. 
 
Jos: 
Laarbekers bos - gebeurtenissenbos, Ben vN bedankt voor maken van de 
borden. Ze zijn heel mooi geworden! 
Opening najaar. Iedereen kan een boom laten planten voor herinnering. Er is 
ook website. Jos zorgt voor een stukje in de BIMD 
 
Dieny: 
Cursussen: belangrijk vind voor natuurouders en kinderen.  
Marjolein, heeft wil ook hier aandacht geven. 
Mensen moeten ook dit willen gaan trekken. 
 
Bedankt voor de aandacht. 
 


