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Notulen IVN-jaarvergadering 2018 
 
 
Afmeldingen: 
Marcel Cox, Ad en Diny Verhoeven, Marianne Swinkels, Ineke Groenendaal, Mark Smits, Nico van der 
Wielen, Michel Verhoeven, Rick van Bree, Clemence Muno, Annie en Mies Verhoeven, Tom van den 
Heuvel 
 
Aanwezig: 
Kees Burghouts, Marleen Verboven, Inge van Vonderen, Gerard Arends, Jo Kicken, Maria Biemans, Cor 
Peters, Marianne Loring-Verhagen, Jeanne Priems, Marianne de Jong, Klaas Althuizen, Erik Paaijmans, 
Gemma van Gestel, Antoinette van Bree, Arnoud van Kam, Jan Bijnen, Bert Lemmens, Nico Kuijlaars, Fr. 
Lammers, Ben van Noordwijk, Dieny van den Heuvel, Annette Brand, Henk Berms, Adrie Beekmans, 
Gerrit Post, Frans van den Heuvel, Bert Staal, Willy van Bakel, Jac Musters, Paul Colen, Koen Brand, 
Tonny van Noordwijk, Bernadette Vervoort, Anita Slaats, Adrienne Hurkx, Leo van de Heuvel, Adrie 
vande Eertwegh, Henk van Lierop, Jose Verreiken, Jan Janssen, Dilia Verhoeven, Antoon Verhoeven, 
Henk Beekmans, Ben Swinkels, Jos Gruijters 
 
 
 
Notulen jaarvergadering 2017 
Door een technische fout bij de overgang naar een andere provider zijn de links naar de documenten 
“kapot” gegaan. Deze moeten nog hersteld worden door de website beheerders (Marleen en Zuzana). 
Zodra dit is gebeurd, zal de secretaris een mail rondsturen. Indien er nog commentaar is, zal dit worden 
opgenomen in de notulen. 
 
 
Diverse bestuurspunten 
Facturatie via IVN NL. 

Zoals voorgaande jaren gebeurt de automatische incasso elk jaar in mei voor IVN Laarbeek vanuit 
IVN NL. We zijn een pilot groep, daarom hebben we te maken met wat kinderziektes. 
IVN NL kan ook de facturatie van NIET incasso leden verzorgen. Vorig jaar is reeds besloten om 2.50 
extra te vragen voor de niet-incasso leden. Dit jaar willen met IVN NL regelen dat IVN NL de 
facturatie gaat doen ipv lokaal.  
Alleen na 1 mei, zullen we nieuwe leden lokaal factureren. De rest zal via IVN lopen. 
 
ALV gaat akkoord met deze opzet. 
 
IVN NL, betaalt de contributie aan IVN Laarbeek met inhouding van de afdracht die we jaarlijks aan 
IVN NL betalen. 
Vraag vanuit ALV; wat krijgen we ervoor terug. 
Antwoord; ondersteuning op allerlei fronten (website, statuten, vragen, cursussen, acties zoals 
slootjesdagen met materialen, etc.) 

 
 
Statuten en HH 
Statuten; 
Waarom nieuwe statuten. De huidige statuten zijn achterhaald, en soms wettelijk zelfs niet meer 
correct. IVN NL heeft daarom nieuwe statuten, met als gevolg dat alle afdeling ook nieuwe statuten 
moeten krijgen. We kunnen ons voordeel halen door mee te gaan met deze actie. Dit bespaart ons de 
helft van de notaris kosten. IVN NL betaalt de rest. 
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In de oude statuten staat dat alle leden van IVN Laarbeek aanwezig moeten zijn. Met 207 leden is dit 
niet meer haalbaar en achterhaald. Indien dit niet gehaald wordt, moet er een 2e ALV worden 
uitgeschreven. De regels zijn dan anders. Dan moet 2/3 van de aanwezigen de statuten goedkeuren. 
Met de huidige aanwezigen in de ALV heeft niemand opmerkingen op de statuten. Bij deze zijn de 
nieuwe statuten door de volledige ALV goedgekeurd. Vanwege het niet bereiken van het verplichte 
quorum zal er op korte termijn een nieuwe ALV worden gehouden met als agendapunt:  akkoord 
nieuwe afdelingsstatuten IVN Laarbeek. 
 
Huishoudelijk reglement (HHR). 
Momenteel heeft IVN Laarbeek geen HHR. 
Net voor de vergadering zijn er via de mail een paar opmerkingen binnen gekomen: 
Koen Brand:  

• In het concept huishoudelijk reglement staat een rooster van aftreden. Dit roept een aantal 
vragen op: 

o Het bestuur bestaat uit de voorzitter en 4 leden. Het rooster van aftreden gaat maar 
over 4 personen. 

o Het is mij niet bekend, en ik kan dan ook nergens zien welk bestuurslid in welk jaar in 
het bestuur is gekozen. 

• Ik had in het concept huishoudelijk reglement een artikel verwacht over de procedure en 
zittingsduur met betrekking tot leden van de kascommissie.  

Bert Lemmens: 

•  Ik vind het rooster van aftreden verwarrend. Kennelijk hebben we nog maar 4 bestuursleden 
en dacht er voorlopig zeven te hebben. Kan er een apart lijstje gemaakt worden wie bestuurslid 
1,2 3 en 4 zijn?  

• In artikel 2 lid 6b wordt gesproken over 2 leden ik denk dat dat bestuursleden moet zijn als ik 
de statuten goed begrijp 

• Het is niet juist dat de penningmeester de financiën beheert van de werkgroepen immers de 
fotowerkgroep is volledig onafhankelijk en beheert alles zelf. – ander woord voor “beheert” 
zetten. 

Afgesproken is dat de secretaris de opmerkingen bekijkt en evt aanpast. Hierna wordt met het bestuur 
en Bert/Koen afgestemd of de txt akkoord is. Daarna wordt het aangeboden in de opvolgende ALV 
tesamen met de statuten. 
 
 
 
Jaaroverzicht IVN 2017 
 
Alle werkgroepen weer goed gedraaid. 

• lezingen – gemiddeld 2 bezoekers meer (34) 
• wandelingen  

o publiek – minder 27 tov 39 
o aangevraagd – 29 tov 21 
o geocache 5 routes – 51 tov 29 

• waterwerkgroep 
o Poelen en beken onderzocht 
o de RivierdonderPad in AA gevonden 
o Blauw poort – grote aantallen jonge grote modderkruiper 

• Vogelwerkgroep – tellingen verricht. 
o Gierzwaluwtelling – 44 tov 41 (na openmaken nesten bij parochie B&D) 
o Huiszwaluwtelling – 103 tov 112 
o grootschalig project bezig voor 3 huiszwaluwtillen 
o Cursus voor 30 niet-leden  
o 2017 wederom een herhaling van de cursus 
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• Jeugd  
o 21 leden wo-middag groep – kent een wachtlijst. 
o 17 leden do-avond groep – kent geen wachtlijst 

• Planten 
o eerste maandag vd maand;  
o allerlei planten bekeken zoals mossen, varens, paddestoelen, vruchten van 

naaldbomen, lipbloemigen, etc 
 
Voor meer informatie over alle werkgroepen wordt verwezen naar het jaarverslag dat binnenkort op de 
website wordt gepubliceerd. 
 
 
Bijzondere gebeurtenissen 

• Opening voedselbos - kikkerconcert 
• Gebouw – DAK 
• Geweldige prestatie voor alle mensen die hier aangewerkt hebben. Zowel op de voorgrond als 

op de achtergrond. Zeker een applaus waard! 

 
• Vogelcursus 

Zeer successvolle cursus, reeds een paar jaar achter elkaar! 
• Entente Florale Europe 

Een super prestatie waar ook een aantal mensen van het IVN bij betrokken waren. Ook dit is 
een 
applaus 
waard! 
 

• Jubileum - 40 jaar 
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Wederom een success story! Het jubileum was een mooi feest en het “1-eik project” zeer 
geslaagd. Er waren prachtige stukken te 
bewonderen. 

• Overeenkomst – weiland de blauwe 
Schut 
Aan het ontwerp van de herinrichting 
heeft voornamelijk Gerrit Post heel hard 
aan gewerkt. Met onderzoek over de 
hoogte van de gronden en allelei zaken 
heeft hij een mooi plan opgesteld. Dit 
heeft als basis gediend voor de 
overeenkomst. De eerste tekeningen 
waren reeds in 2015 gemaakt. Applaus 
voor Gerrit en zijn 
natuurtuinwerkgroep! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Terugblik wensen van 2017 
 

• Werkgroep Cursussen 
Dit is nog niet van de grond gekomen. 2017 was een bewogen jaar met bouwactiviteiten en jubileum. 
Met de nieuw bestuursleden in het vooruitzicht willen we in 2018/2019 hier zeker meer aandacht aan 
geven. Gevraagd is momenteel of de werkgroepen zelf een cursusje kunnen verzorgen 

• Duurzame en innovatie herinrichting de bimd en omgeving  
Zonnepanelen geinstalleerd 

• Gebouw renovatie-dak 
Gerealiseerd – mogelijk gemaakt door heel veel mensen op de bouw. en op de achtergrond als 
projectleider/stuurgroep/etc. 

• E-mailservice Berichten over uw buurt. 
Geen actie op gedaan 

• Coördinatie Bermen inventarisatie 
Geen actie op gedaan. 

• Jubileum IVN Laarbeek. 
Verzorgt door de evenementen werkgroep en een groot success 

• Entente Floriade Europa 
Prachtig resultaat behaald! GOUD!  

• Vervanging redactie “de Bimd” 
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Een nieuw energiek team is gevonden. 
 
 
Wensen voor 2018 vanuit bestuur 

• Werkgroep Cursussen 
• Weiland de Schut 
• Gebouw renovatie-wanden 
• Coördinatie Bermen inventarisatie 
• GDPR 
• Werkgroep sponsoring 

 
 
GDPR 
 
General Data Protection Regulation (GDPR) 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

• inventarisatie welke gegevens de afdeling beschikt, en waar wanneer en door wie gebruikt. 
• niet alleen secretariaat/penningmeester maar ook werkgroepen 

• Welke gegevens hebben we werkelijk nodig;  
• secretariaat/bestuur 
• werkgroep etc. 

• Hoe zijn de gegevens bewaard. 
• Hoe om te gaan met foto’s en film met mensen 
• Meer info: ons.ivn.nl/ privacy  

SAMEN DOEN. Graag hulp van werkgroep(en) om een werkbare situatie te creeeren.  
BV wellicht met de leden administratie toegang tot bepaalde leden van een bepaalde werkgroep. Bert 
Lemmens van de planten werkgroep wil mee helpen om hierover na te denken. 
 
 
ALLE IVN-ERS BEDANKT voor al je vrijwilligers uren! 
 
Penningmeester 
De penningmeester geeft uitleg over de financiele stand van zaken 
Dit jaar veel geld in/uit gestroomd ivm verbouwing. Ook hebben veel  medewerking gekregen van de 
Rabobank ClubActie, gemeente en donaties en spontane stortingen.  
We moeten nog wat advertenties sponsors voor de BIMD zien te vinden. Dit willen we eigenlijk bij een 
sponsorcommissie laten landen. 
 
 
Kascommissie 
Tevreden en inzichtelijk. Gedechargeerd door Gerard en Antoinette. Commisie bedankt! 
Een paar opmerkingen/adviezen: 

• Verzekering gebouw/inventaris is te laag. Dit moet bekeken worden. 

• Verder is er 1x iets geleverd, maar was 2x betaald 

• Huur prive, en de betaling van de huur. Momenteel is daar geen goede controle op. 
Reserveringen moet Ben naar Inge sturen. Hier moet een verbeterslag op komen. 

Nieuwe Kascommissie; Henk Beekmans en Antoinette van Bree. Jos Gruijters is reserve. 
 
Jubilea 
Nelly Strijbosch is 25 jaar lid.  
Helaas is te zwak om bij de vergadering aanwezig te zijn. Nelly is wel persoonlijk uitgenodigd. Het 
bestuur zal seperaat bij Nelly langs gaan om het speldje te overhandigen. 
 

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/f60a4412-05d3-4a7e-b4fa-d74d0cc26159/991
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(Her)benoeming  
 
Kees treedt af als voorzitter, maar wil zijn termijn (1 jaar) als bestuurslid afmaken om het een en ander 
over te dragen. Koen geeft aan dat dit volgens hem niet klopt volgens de statuten. Helaas is zijn vraag 
net voor de ALV bekend geworden en heeft het bestuur geen tijd gehad om te verifieren wat nu juist is. 
Kees geeft wel aan, dat hij als bestuurslid niet opnieuw gekozen wil worden.  
De ALV geeft aan dat het voorstel van Kees om 1 jaar als bestuurslid zijn termijn af te maken akkoord is. 
 
Ben Swinkels wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter van het IVN. 
Ben Swinkels doet zijn voorstelrondje: 

Voor zover nog onbekend: ik ben Ben Swinkels; vanaf 1945 opgegroeid in Breugel op het platteland 
in een groot gezin tussen allerlei planten en dieren. Als kind deden wij – kort gezegd -   allerlei 
boeren werkzaamheden. Daar is mijn affiniteit met het natuurleven ontstaan. 
Daarna volgde studie, werk, trouwen, kinderen en ten slotte een kleinkind en zo leer je alle facetten 
van het leven kennen. Dan lijkt de cirkel rond: als oppas-opa is dat een echte belevenis! 
Bijna 40 jaar heb ik in Helmond op een grote VMBO-school (voorheen LTS) gewerkt als adjunct-
directeur/zorgcoördinator. Toen…mocht je nog redelijk vroeg met pensioen. 
Vervolgens ben ik bij politieke partij De Werkgroep gegaan en ben daar drie periodes 
fractievoorzitter geweest; samen met de fractie hebben we de doelstellingen nagestreefd. Mijn 
vizier bleef vooral op natuur en natuurontwikkeling gericht en dat hebben we ook vaak om kunnen 
zetten in gemeentelijke beleidsdoelen, bijna altijd samen met het IVN. 
Mijn affiniteit met natuur uit Breugel heb ik meegenomen naar Lieshout en ik heb me toen, 40 jaar 
geleden, meteen aangemeld bij het IVN Lieshout, later Laarbeek. Een IVN-actieve periode zou 
aanbreken na mijn pensioen, maar toen kwam redelijk plotseling de politiek. Vanwege 
belangenverstrengeling was mijn actieve periode weer snel voorbij…..Na drie periodes stap ik 
vrijwillig uit de actieve politiek. Het bloed kruip waar het niet gaan kan; dus ik wil weer IVN-actief 
worden. 

Ben Swinkels wordt unaniem aangenomen als nieuwe voorzitter. Gefeliciteerd! 
 
Klaas Althuizen wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid 
Klaas doet zijn voorstelrondje: 

‘’Als kind kijk je aandachtig naar de wereld om je heen. Ik ben opgegroeid op een klein gemengd 
agrarisch bedrijf. De natuur, met planten en dieren, de boerenlaantjes met bomen, bosjes, sloten en 
slootkanten waren mijn werkterrein. Met weemoed denk ik daar regelmatig aan terug. Sinds mijn 
jeugdjaren is de biodiversiteit hier in Brabant met ruim 50% verminderd. Met de poule aan 
genetisch materiaal is het nog treuriger gesteld: deze is met ruim 90% afgenomen. We hebben het 
vaak over ontbossing in de tropen en weinig over natuurverdwijning in eigen regio. Hoe werkt dit en 
wat kunnen we er tegen doen?’’ 
 
Klaas Althuizen (1958) studeerde biologie en scheikunde aan de lerarenopleiding in Tilburg en 
werkte ruim dertig jaar op een agrarisch MBO-opleiding later Helicon.  

• Gaf les in biologie, scheikunde, bodemkunde, bemesting en milieuzorg. (in Helmond) 

• Ontwikkelde daar nieuwe teelten om minder afhankelijk te zijn van veeteelt: oa visteelt 

(waterkwaliteit), escargotteelt (volledig zonder afvalproducten), algenteelt (volledig eiwit 

dekkend voor de mens). 

• Gaf vorm aan nieuwe opleidingen Water en Energie bij StudioT (Tilburg) en Biobased 

Technieken bij Helicon Boxtel. 

 
Klaas woont met Corrie in Aarle-Rixtel en samen hebben ze 4 kinderen en 3 kleinkinderen. 
Hobby’s; het maken van (lange) fietsreizen, (berg)wandelen, zingen en dansen. 
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Klaas heeft zich doelen gesteld voor IVN – natuurwaarden als gevoel en wetenschappelijk 
benaderen. Graag cursussen ondersteunen en helpen in de diepte. Nieuwsgierigheid van jongeren – 
de jeugd – opwekken voor de natuur. 

Klaas wordt unaniem als bestuurslid aangenomen 
 
Marleen Verboven is herkiesbaar als secretaris en wordt unaniem aangenomen. 
 
Bestuur samenstelling 

Functie Functie Jaar 

 Bestuurslid 4 (Kees) 2019 

Voorzitter (Ben S) Bestuurslid 3 (Jan) 2020 

Bestuurslid 6(Inge) Bestuurslid 1 (Ben v N) 2021 

Bestuurslid 5 (Marleen) Bestuurslid 2 (Klaas) 2022 

Momenteel is bestuurslid 6 -> penningmeester, en bestuurslid 5 -> secretaris 
 
 
Afsluiting Kees 
 
Momenteel veel geluiden dat het bestuur nooit aanwezig is; maar vergeet onze bestuursleden niet. 
Ben van Noordwijk en Jan Bijnen zijn bestuursleden. 
 
Jan is scherp en analytisch. Weet veel van natuur. Een wijze grijze man! 
Ben vN profileert zich rondom het gebouw. Ben is een zeer goede aanvulling voor het bestuur. 
 
Doordat de tijd het niet toe laat zijn Marleen en Inge minder zichtbaar. Vergeet ook hun situatie niet: 
Marleen werkt en heeft opgroeiende kinderen. Als secretaris krijgt ze veel mails te verwerken en andere 
zaken zoals website, etc.  
Inge heeft een eigen zaak met thuis opgroeiende kids. Ook het penningmeesterschap kost veel tijd, 
zeker met een project als de verbouwing. - petje af! 
 
Inge en Marleen 
 
Het bestuur wil Kees graag bedanken voor 14 jaar voorzitterschap. We willen hem graag in het zonnetje 
zetten en een bloemetje aan bieden. Helaas zijn we het laatste vergeten. Kees heeft het IVN laten 
groeien. Zoekt samenwerking met andere partijen en heeft daar veel aan bij gedragen (en nog steeds). 
Het bestuur heeft heel veel geleerd van hem. Ook waardeert Kees elk uurtje dat iemand in het IVN kan 
steken, en wordt dit ook uitgesproken. Hij benadrukt het goede en onderbouwt altijd zijn kritiek. 
 
 

1. Rondvraag/sluiting 
Bert: 
Vraag of coordinatoren uitgenodigd mogen worden op de bestuursvergadering. Of dat zij de agenda 
kunnen krijgen van de bestuursvergaderingen.  
Het nieuwe bestuur zal dit overleggen. Let wel dat in het nieuwe HH-reglement staat dat het bestuur 
mensen gaat koppelen aan werkgroepen. Het bestuur komt erop terug. 
 
De jaarvergadering werd afgesloten met een spannende loterij – bedankt voor alle ingebrachte 
cadeautjes 
En een prachtige/humor foto-presentatie met muziek van KIEK NOU. BEDANKT! 
 
Wij danken iedereen voor hun komst en interesse. 
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