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Datum  15 juni 2022 

 

Betreft  Jaarvergadering 2022 

 

Aanwezig 

Ben Swinkels, Marjolein Manusev, Marleen Verboven, Giel Biemans, Ton Biemans, 

Jose Vereijken, Henk van Zundert, Geri Marinussen, Piet Jacobs, Marianne Swinkels, 

Maria Biemans, Gemma van Gestel, Ben van Noordwijk, Bert Lemmens, Adrie 

Beekmans, Gerrit Post, Hetty Lemmens, Ton op den Buijs, Anneke op den Buijs, 

Bernadette Vervoort, Bertus Brinkman, Han Konings, Klaas Althuizen, Tonny van 

Noordwijk van Happen, Ria van Liemd, Loek Bijsterveld,  

 

Afwezig met kennisgeving   

Sophie en Arnoud van de Kam, Rick van Bree, Joost Martens, Bettina Bus, Roland 

Royackers, Nicole, Ria van Liempd, Antoon en Dilia Verhoeven, Jacqueline de Groot, 

Marianne de Jong, Jos Dijstelbloem, Piet Gruyters, Henk van Lierop, Gerard van de 

Heijden, Franka de Vries, Ineke Groenedaal, Lieseth Verschuren, Annette en Koen 

Brand, Deon en Maria Jansen, Antoinette van Bree 

 

 

 

Welkomswoord  

Voorzitter Ben Swinkels heet iedereen weer welkom. Gelukkig weer zoals vanouds. Het bestuur heeft 

besloten om de jaarvergadering voorlopig later in het jaar te houden op zondag ochtend. Dit ivm 

corona. 

 

Bouw 

Het stond niet op de agenda, maar mag toch zeker genoemd worden in de jaarvergadering 

Hierbij wil het bestuur benoemen dat we zijn afgeweken van de eerdere plannen. 

Voorheen grote zaal renoveren, en de keuken en uitbouw tot 1  kleine zaal  te maken. 

Echter waren de kosten hoog i.v.m. een balk die geplaatst moest worden. Daar kwam nog bij dat het 

handiger is om de keuken en de kleine en grote zaal apart te hebben. 

Zo kan de keuken door beide zalen gebruikt worden, zonder een ander te storen. 

Dit werd mogelijk doordat de kast in de hoek van de kleine zaal veranderd kon worden en gedeeltelijk 

weggehaald.. 

Wel moest de wand tussen de keuken en de kleine zaal vernieuwd worden. En hier zijn 2 

schuifwanden gemaakt om de keuken en kleine zaal te verbinden. 

Deze beslissing is genomen met de meest betrokkenen – die waren het ermee eens – en niet via de 

leden vergadering. 

Doel: De verbouwing moet gebruiksklaar zijn voor het kikkerconcert en klaar voor de opening op 3 

september tijdens Fete de la Nature. 

De rest van overgebleven zaken, worden als onderhoud gebouw gezien en vallen dan ook niet meer 

onder project “bouw” 

Het bestuur wil alle vrijwilligers dan ook SUPER bedanken die deze verbouwing mogelijk hebben 

gemaakt. 
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Jaaroverzicht IVN 2021 

Omdat er vele activiteiten vorig jaar zijn geweest worden er een aantal onderwerken uitgelicht. De 

rest is te lezen in het jaarverslag welke t.z.t. op de website staat 

 

Aantal leden 

Begin 2021: 262 en 25 jeugdleden 

Begin 2022: 272 en 31 jeugdleden 

 

Corona 

Ook in 2021 heeft dit redelijk wat roet in het eten gegooid wat betreft activiteiten. 

Toch is er meer gebeurd dan in 2020. 

 

Natuurtuin werkgroep 

Dinsdagochtend, woensdag ochtend en vrijdag middag 

TinyForest aangelegd met 30 verschillende inheemse bomen/struiken 

100 geadopteerde bomen – crowdfunding 

Poelen en graslanden en akkerranden onderhouden 

 

Contactavonden 

Begin 2021 een online lezing met ongeveer 80 aanwezigen! 

Een lezing in september en oktober – live 

In 2022 weer voorzichtige start gemaakt met nieuwe lezingen 

Lezing ideeën zijn meer dan welkom 

 

Gidsen 

2021 was een moeilijk jaar. 

Slecht 2 wandelingen voor publiek hebben we plaats gevonden 

De geocaches worden goed bewandeld. Af en toe is daar wat onderhoud nodig 

 

Water werkgroep 

In mei pas weer eropuit. 

17 poelen en 13 sloten/beken onderzocht 

Bijzondere vondst – in 2 poelen - alpenwatersalamander  

Helaas toename van de Amerikaanse rivierkreeft en andere exoten 

 

Publicaties 

Vorige jaar weer prachtige bladen verzorgt vorig jaar. 

Overgestapt naar andere drukker (Graphic Image) 

Cor heeft stokje overgedragen aan Ton en Anneke. Cor, bedankt voor alle jaren van publicatie 

 

Jeugd 

Wo. Toch nog aantal leden bijgekomen na oproep in Mooi Laarbeek. 

Toch redelijk aantal keren kunnen draaien ondanks Corona 

Do. Wisseling van leiding, na oproep zijn er gelukkig een aantal mensen die wilden meehelpen. 
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Natuur beleidsgroep 

Taak om de visie en de doelstelling van het IVN in het oog, zodat vertegenwoordigers van het IVN 

dienen het gevoel te hebben dat ze in overlegsituaties namens het IVN praten. 

In sept 1 live vergadering kunnen doen en de andere digitaal 

 

Planten werkgroep 

Berminventarisatie heeft – ondanks corona – toch plaats kunnen vinden 

Gegevens doorgegeven aan Ecologica 

Mark de tijd genomen om de data van de afgelopen jaren op een rijtje te zetten en deze ontsloten via 

een website (zie jaarverslag) 

 

Kieknou 

Tijdens de ledenavond worden er 10 min. presentaties gemaakt. 

Elke maand wordt er een kort onderwerp besproken om de kennis van fotografie te vergroten. 

Mapjes met eigen foto’s op kerstkaarten gemaakt voor de verkoop bi de kerstmarkt – helaas ging 

deze niet door 

 

Bomen werkgroep 

Herinventarisatie van een deel van waardevolle bomen op de groene kaart. 

Inventarisatie van bijzondere bomen. 

Slechts 2 bijeenkomsten gehad 

 

Cursus werkgroep 

Vlindercursus van 2020 afgemaakt. Online en via app. 

Najaar Paddenstoelen cursus, met (te) veel aanmeldingen. 

 2 lessen in najaar, andere in voorjaar vanwege lockdown. 

Op zoek naar een nieuwe coördinator. 

 

Evenementen 

Veel gedaan! 

NL-Doet, Nacht van de vleermuis, Fete de la Nature, Nacht van de nacht, Natuurwerkdag, Landelijke 

boomplantdag. 

Helaas ging de kerstmarkt niet door. 

 

 

Terugblik Wensen 2021 

• Gebouw renovatie-wanden, invalide toilet en keuken 

o Corona heeft weer vertraging veroorzaakt. Maar langzaam maar zeker komt er een einde 

in zicht 

• Coördinatie Bermen inventarisatie 

o Inmiddels wel wat mensen gevonden die dit op zich nemen. Wel heeft Marc vorig jaar 

een overzicht gemaakt (zie plantenwerkgroep)  

• Nieuwe voorzitter 

o Er is iemand gevonden en wordt voorgesteld in de jaarvergadering. Hij zal in 2023 

voorzitter worden, Wordt later in vergadering verder toegelicht 

• Meer samenwerken met IVNs in regio  

o Door corona is dit niet echt gelukt 
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• Inkomstenderving vergoeding i.v.m. corona bij de gemeente aanvragen. 

o Dit is gedaan, en gaan we herhalen in 2022. De vraag vanuit de gemeente is om de jaren 

van inkomstenderving in 1 keer te doen. Dat scheelt hen veel administratief werk 

• Inventarisatie gereedschap en begroting onderhoud 

o Hier zijn afspraken over gemaakt.  

o Inventaris is gedaan, maar de prijzen, levensduur en begroting moet nog worden 

ingevuld. Dat staat voor dit jaar op de agenda 

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

o De gemeente is eigenaar volgens WOZ. We moeten nog checken wie verantwoordelijk is 

voor de verzekering. 

 

Wensen 2022 

• Gebouw renovatie-wanden, invalide toilet en keuken klaar 

• Cursus Natuurouder 

• Cursus Energie in en om het huis 

• Coördinatie Bermen inventarisatie 

• Coördinatie Cursus werkgroep 

• Meer samenwerken met IVNs in regio  

• Inkomstenderving vergoeding i.v.m. corona bij de gemeente aanvragen. 

• Inventarisatie gereedschap en begroting onderhoud 

• Natuurschool opzetten met anderen 

 

Vooruitblik 2022 

• Opstarten van activiteiten 

• Lezingen – eventueel on-line 

• Wandelingen. 

• NL-Doet 

• Natuurwerkdag 

• Natuurouder cursus 

• Cursus Energie in en om het huis 

• Herhaling paddenstoelen cursus?? 

• Nacht voor de Nacht 

• En nog veel meer 
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Penningmeester 

De penningmeester geeft uitleg over de financiële stand van zaken 

 

De kascommissie adviseert om te gaan kijken naar sponsoren. Dat zou iemand kunnen zijn met veel 

contacten in het bedrijfsleven. 

De Brabantse kluis was gestopt als sponsor, want zij hadden geen inkomsten meer.  

De vraag is of advertenties meerwaarde voor het blad zijn. Ze nemen ook ruimte in en kosten dus ook 

geld.  

Voor het zoeken naar sponsoren hebben we kartrekkers nodig, maar die hebben we nog niet 

gevonden. 

 

 

Kaskommissie 

Koen – als reserve - heeft de kascommissie gedaan i.p.v. Jos Gruyters. Jos had geen tijd. 

Zie brief: 
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Nieuwe kascommisie:  

Giel Biemans en Geri Marinussen 

 

Herbenoeming en afscheid bestuursleden 

Marleen en Klaas zijn herkiesbaar en zijn aangenomen 

Uitleg voorzitter: 

We hebben een nieuwe voorzitter gevonden – Han Konings – Echter zal hij aankomend jaar eerst 

meedraaien met het bestuur als bestuurslid. Han draait inmiddels al een tijdje mee in het bestuur en 

neemt ook deel in andere onderdelen. Ben Swinkels zal het voorzitterschap langzaam afbouwen. En 

Han – als vice-voorzitter zal geleidelijk de taken overnemen. Han zal zich in de toekomst meer richten 

op educatie. Han heeft als achtergrond landschap en stedenbouw architect. Volgend jaar is Han dan 

officieel verkiesbaar als voorzitter. 
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Jubilarissen 

A.  Royackers 40 

L.  Bijsterveld 40 

De heer Bijsterveld kon niet aanwezig zijn op de jaarvergadering. We gaan hem op een ander tijdstip 

verblijden met een speldje.  

De heer Royackers krijgt postum een speldje. Zijn zoon heeft zijn lidmaatschap overgenomen. 

 

Rondvraag 

 

• Gebruik Gebouw 

o We willen vragen om na het gebruik van het gebouw alles netjes op te ruimen – afwas 

e.d. 

o Graag vooraf bij het gebruik dit aan te melden aan Ben via de mail, zodat het 

geregistreerd kan worden 

o Tevens willen we vragen of iedereen het logboek kan bijhouden na gebruik. 

o De sleutel lijst moet weer up to date worden gemaakt. Er zijn ongeveer 30 sleutels in 

omloop. 

• Catering 

o Vorig jaar is dat gevraagd, echter zijn er geen activiteiten geweest waar men een catering 

nodig had. Dit i.v.m. corona 

o Kees van Loon, Bernadette Vervoort en Ton Biemans willen hierin meehelpen 

 

• Coordinatoren cursus IVN Brabant 

o Dit is niet alleen interessant voor coördinatoren maar voor alle mensen. 

o Hoe mobiliseer je vrijwilligers in deze tijd.  

o Enkele hebben de cursus reeds gevolgd en het was een leuke cursus 

o De cursus kan in de BIMD worden gehouden – in het najaar – bij 12 personen 

o De cursus wordt aangeboden voor alle verenigingen die met natuur te maken hebben, 

maar eigenlijk is het interessant voor alle verenigingen. Maar wellicht dat de LEV groep 

ook zoiets organiseert. 

o Marieke Wingers is de grote aanjager van IVN Brabant 

 

• Evenementen 

Marieke Wingers gevraagd om kikkerconcert te openen. Zo versterken we de banden met IVN 

Brabant. 

 

• Rabo Club Actie 

We moeten weer een doel opgeven voor de clubactie. Marjolein vraagt of iemand nog een idee 

heeft. Adrie geeft aan dat het podium een nieuwe overkapping nodig heeft. 

Deze wordt gebruikt voor buiten activiteiten. Voor jeugd en senioren. Een ontmoetingsplek voor 

bij slecht weer. 

 

• Kikkerconcert 

De kerstmarkt spullen worden deels gebruikt bij de markt van het kikkerconcert. Behalve de echte 

kerst artikelen. Er komen 11 tot 12 marktkraampjes ipv 6.  

Er worden nog vrijiwilligers gezocht voor het kikkerconcert op 5 juni! 
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• Werkgroepen 

De werkgroepen moeten meer connecten en meer onderlinge informatie uitwisselen. 

Dit gebeurt nu veel te weinig. Het is niet eens algemeen bekend wanneer de werkgroepen hun 

activiteiten hebben. Op de laatste klankbordgroep was er zelfs geen coördinator. Bestuur 

probeert hier aankomend jaar verandering in te gaan brengen 

 

 


