
 

 

 

 

 

 

 

Notulen IVN-jaarvergadering 2020 
 
 
Afmeldingen: 
Ria van Liempd, Arnoud en Sophie van de Kam, Riet van den Baar, Marianne Swinkels, Diny Verhoeven, 
Wim van Dijk, Jan Koot, Jos Dijstelbloem, Frits Lammers, Cor Peters, Jeanne Priems, Hein Maas, Rick van 
Bree, Clemence Muno, Deon en Maria Jansen, Cees Dietvorst 
 
Aanwezig: 
Marleen Verboven, Marjolein Manusev, Ben Swinckels, Inge van Vonderen, Annette Brand, Klaas 
Althuizen, Ben van Noordwijk, Bert Staal, Antoon Verhoeven, Antoon Sips, Adrie van de Eertwegh, Henk 
van Lierop, Ton op den Buijs, Antoinette van Bree, Tom van den Heuvel, Adrienne Hurkx, Liesbeth 
Verschuren, Bernadette Vervoort, Marrit de Jong, Anneke op den Buijs, Jo Kuijpers, Marianne Loring, 
Hans en Ria Duitsman, Jose Vereijken, Tonny van Noordwijk, Gemma van Gestell, Hetty Lemmens, Sylvia 
van Gisteren, Bert Lemmens, Frans van den Heuvel, Michel Verhoeven, Gerrit Post, Ineke Groenendaal, 
Paul Colen, Jan en Gon Bijnen, Huub Giesen, Henk van Zundert, Adrie Beekmans, Giel Biemans, Koen 
Brand, Thijs Oppers, Jetske van de Berg 
 
 
Presentje: 
Anton Sips, presentje voor het gebouw mee 
 

 
Overledenen 
Dit jaar staan we even stil bij een paar overledenen: 

• Leo van de Heuvel 

• Broer Harry Loring 

• Marianne Verbakel 

• Jan Meeuwsen 

 
Notulen jaarvergadering 2019 
Geen opmerkingen 
 
 
Natuurbeleidsgroep – Werkgroep 
Het bestuur wil de Werkgroep Biodiversiteit om gaan vormen naar een andere Werkgroep met een 
andere werkwijze. Deze Werkgroep willen we “Natuurbeleidsgroep” gaan noemen. 
Deze Werkgroep moet het IVN beleid uitgaan dragen naar de diverse overheids e.d. instanties 
(gemeente, waterschappen, BMF, etc) 
De mensen die het IVN vertegenwoordigen moeten een achterban krijgen zodat ze niet het gevoel 
hebben dat ze uit persoonlijke title spreken, maar vanuit IVN. 
Ook kunnen interne werkgroepen vraagstukken hier neerleggen. 
De bedoeling is een vaste kern met mensen en dat er af en toe specialisten bijgeroepen worden. 

3 a 4x per jaar bij elkaar. Toekomst gericht.  

Bert Lemmens, Gerrit Post, Marcel Cox willen zitting nemen, echter niet als kartrekker. 

De jaarvergadering stemt in met dit idee. 

In de klankbordgroep vergadering gaan we dit verder uitwerken. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Jaaroverzicht IVN 2019 
Omdat er vele activiteiten vorig jaar zijn geweest worden er een aantal 
onderwerken uitgelicht. De rest is te lezen in het jaarverslag welke tzt op de website 
staat. 
 

• De natuurwerkgroep heeft weer uitbreiding van de natuuruin gekregen. 
Het oude parkje van +/- 1 ha. Verder is er een bijenweitje ingericht en 
divers onderhoud gepleegd aan o.a. houtsingels, knot en fruitbomen, etc. 
Etc. 

• Onderhoud gebouw. Begin 2019 zijn ver voorkant, en kopgevels 
gerealiseerd. De buittrap en nieuwe ramen. 
Na de crowdfunding zijn de plannen opnieuw gesmeed:  
• De mindervaliden-toilet afmaken en inrichten 
• Nieuwe toegang van de hal maken 
• Nieuwe ramen in de achterwand 
• Uitbouw keuken 

• Wandelingen;publiekswandelingen gemiddelde is ongeveerd gelijk gebleven. Voorr 
aangevraagde wandelingen ligt het  gemiddelde veel hoger: 12 meer tov 2019 

• Cursus werkgroep: 
o 2 basis cursussen georganiseerd waar in principe vanuit alle werkgroepen iemand een 

lestafel voor zijn rekening nam.  
o Besloten is dat alle cursisten 1 jaar een gratis abonnement krijgen. 

 
 
Enkele bijzondere gebeurtenissen 

• Crowdfunding 
• Basis cursussen 
• Rivierdonderpad (vis) bij Eykenlust  

• Donderdag jeugd – gedraaid door jonge staf 
 
 
 
Terugblik wensen van 2019 

• Gebouw renovatie-wanden 
• Gedeeltelijk voltooid 

• Verdere ontwikkeling cursus werkgroep 
• Sylvia heetft zich aangesloten. 2 cursussen georganiseerd. Nog zoekende naar manier 

van werken 
• Werkgroep sponsoring 

• Geen vooruitgang 
• Coördinatie Bermen inventarisatie 

• Nog steeds geen gevonden. 
• Nieuwe bestuursleden 

• Gedeeltelijk gelukt. Voorzitter is nog niet ingevuld. Mogelijk kandidaten kunnen zich 
melden bij het bestuur. 

• PIN automaat 
• Via Adrie kunnen we gebruik maken van een PIN automaat 

 
 
Wensen voor 2020  

• Gebouw renovatie-wanden, invalide toilet en keuken 
• Werkgroep sponsoring 
• Coördinatie Bermen inventarisatie 
• Nieuwe voorzitter 
• Natuurbeleidsgroep Werkgroep 
• Meer samenwerken met IVNs in regio  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vooruitzicht 2020 

• Vlindercursus 
• Bomencursus 
• Basiscursus 
• KikkerConcert  
• Natuurwerkdag  
• Nacht van de Nacht. 

En nog veel meer leuke dingen 
 
ALLE IVN-ERS BEDANKT voor al je vrijwilliger uren! 
 
Penningmeester 
De penningmeester geeft uitleg over de financiele stand van zaken 
Penningmeester bedankt een aantal leden mbt schenkingen aan het IVN. 
 
Vorig jaar was het commentaar van de kascommisie dat er veel posten waren. Dit jaar dus minder 
specifiek opzetten, commentaar van huidige comissie wenste het wat specifieker. 
Advertenties: maar 2 adverteerders. Misschien meer adverteerders zoeken om drukkosten te 
temperen. Momenteel op zoek naar een sponserwerkgroep. 
Cursus: aparte post/  
Diverse: boekhoudpakkert, vakliteratuur, Web/mail adressen, verteer bv boomfeestdag, etc, etc. -> 
overzicht kan worden opgevraagt bij penningmeester 
Donaties: De donaties bevatten ook donaties voor het gebouw die los stonden van de crowdfunding. 
Crowdfunding heeft een aparte post. 
Essent: zonnepanelen, - 2017/2018 gewoon bedrag betaald, nu alles terug gekregen. 
Kieknou, jeugdIVN – zelf contributie – daarom staan deze wel gespecificeerd op de kosten/baten 
overzicht. 
 
Aanschaffing: 
Aanschaffingen van IVN, dus niet per werkgroep gespecificeerd. Dit zijn bedragen onder de 450 euro. 
Drukwerk – Editoo + 1 van Grafic image. Op zoek naar andere drukker. – Sponsering van de grond 
komen om de kosten te drukken. 
Gebouw/toilet – Dit om de cashflow te laten zien. 
 
Meer gebouw activeren – kascommissie, advies. Zie onderstaand punt. 
Inventaris – een keer echt inventeriseren. – Dit is nog een actiepunt. 
 
 
Kascommissie 
 
Henk Beekmans, Jos Gruijters waren de kascommissie en Marjolein was hierbij aanwezig. 
Jos en Henk konden beide niet op de jaarvergadering zijn. Daarom heeft men een brief opgesteld en 
Marjolein leest deze voor. Zie hieronder voor brief. 
 
Nieuwe Kascommissie: Jos Gruijters, Ton van de Heuvel – Reserve: Koen Brand 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Jubilea 
Ben Swinkels en Bert Lemmens zijn beide 40 jaar lid. Zij ontvingen het “gouden” speldje 
Marc Verbeeten, Henri Vereijken, Jan Bijnen, R. Duitsman zijn allen 25 jaar lid. Voor de aanwezigen: Zij 
ontvingen het “zilveren” speldje 
Cees Dietvorst is 50 jaar lid en krijgt een fles wijn. Omdat Cees niet aanwezig was, wordt deze een 
andere keer gegeven. 
 
 
(Her)benoeming en afscheid bestuursleden 



 

 

 

 

 

 

 

We nemen afscheid van Inge. We bedanken haar hartelijk voor al haar inzet 
afgelopen jaren. Als dank krijgt ze een bloemetje aangereikt. 
Marjolein Manusev stelt zich voor als nieuwe kandidaat penningmeester. 
Zij wordt unaniem aangesteld. 
Annette Brand heeft zich – na een jaar stage lopen – kandidaat gesteld als bestuurslid. Zij wordt 
unaniem aangenomen. 
 
Bestuur samenstelling 

Functie Functie Jaar 

Bestuurslid 6 Bestuurslid 1 (Ben v N) 2021 

Bestuurslid 5 (Marleen) Bestuurslid 2 (Klaas) 2022 

 Bestuurslid 4 (Marjolein) 2023 

Voorzitter (Ben S) Bestuurslid 3 (Annette) 2024 

   
 
 
Rondvraag/sluiting 
Applaus voor het bestuur. 
 
Verder geen zaken voor de rondvraag. 
 
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. 
 
 


