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*Reminder
Algemene Ledenvergadering

Volgende week woensdag 8 maart is de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van IVN Maastricht om 20.00 uur in de Klaekeburg 

aan de Gronsvelderweg 142 in Heugem. 
Elk lid van onze afdeling is welkom, ook de gezinsleden. Kom je ook?

Om je inzicht te geven wat er op de Algemene Ledenvergadering 
besproken wordt, kun je onderstaand de notulen van de vorige keer 

lezen en het jaarverslag van onze activiteiten in 2022.

*Notulen 
Algemene Ledenvergadering 
2022
9 maart 2022, 20.00 uur, Natuurtuinen Jekerdal

Aanwezige bestuursleden  :
Anneke van Montfort  voorzitter a.i./penningmeester
Carlo Poolen   secretaris  
Chris van den Ende  bestuurslid
Irma Kokx   bestuurslid

Aanwezige leden :
Herman Heemskerk, Tineke de Jong, Chrit Merckelbagh, Arie Boersma, Va-
nessa Ali,  Antonie de Beaumont, Henny Kloosterboer, Jack Gerats, Ger Bec-
kers, Hugo Bloksma.

Afgemeld:
Gid van Schijndel, Dirk van de Weijer, Christien van ’t Hof, Nico Wetzels, Ge-
rard Hermkens.



 
VERSLAG :

1: Opening door de voorzitter en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda 
wordt ongewijzigd vastgesteld.

2: Verslag van de algemene ledenvergadering van 10 maart 2021
- Financieel verslag 2020: de gebruikte termen zijn aangepast.
- Het bestuur heeft nog geen besluit genomen over deelname aan de Stich-
ting Nymphea in verband met de onzekere situatie rond de huisvesting.
- De vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast. 

3: Verslag van de secretaris 
Het jaarverslag wordt uitgedeeld aan de aanwezigen. De secretaris geeft 
een mondelinge samenvatting. Er zijn geen opmerkingen, de vergadering 
stelt het verslag ongwijzigd vast.  

4: Financieel verslag van de penningmeester

4a: Financieel verslag 2021
De balans en de verlies & winst rekening over 2021 worden aan de aan-
wezigen uitgereikt. 
Het jaar sluiten we af met een positief saldo. Ook het jubileum heeft een 
positief saldo opgeleverd. Over alle subsidie is verantwoording afgelegd 
aan de verstrekkers. Er worden geen terugbetalingen verwacht. Een deel 
van het saldo wordt gebruikt voor de jubileumafsluiting in mei, de rest 
besteden we in overleg met de coördinatoren.   
Hugo Bloksma vraagt hoe hoog de noodzakelijke reserve moet zijn. Vol-
gens Jack Gerats bedraagt deze circa € 10.000,- voor een vereniging als 
IVN Maastricht. De financiële buffers zijn dus ruim voldoende. 
De vergadering gaat akkoord met het financieel verslag over 2021. 

4b: Verslag van de kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Chrit Merckelbagh en Jack Gerats heeft 
de financiële stukken over  2021 gecontroleerd en in orde bevonden. Er 
zijn geen afwijkingen geconstateerd. Op voorstel van de kascommissie 
verleent de vergadering het bestuur décharge over het jaar 2021.

4c: Benoeming kascontrolecommissie 2022
Chrit Merckelbagh treedt af als lid van de kascommissie. Hugo Bloksma 
stelt zich beschikbaar als lid van de kascontrolecommissie. De vergadering 
benoemt Jack Gerats en Hugo Bloksma tot kascontrolecommissie 2022.



4d: Realisatie 2021
De begroting en realisatie 2021 worden uitgedeeld aan de aanwezigen. 
Opmerkingen:
• De vrijwillige financiële bijdrage van deelnemers aan excursies staat 

ter discussie. Antonie stelt voor om de oproep voor een vrijwillige bij-
drage op te nemen in de bevestigingsbrief in plaats van in de flyer. 
Tevens kan er een oproep worden gedaan om lid te worden. Anneke 
vindt dit een goede suggestie. 

• Tineke stelt voor om de financiële gegevens via de beamer te projecte-
ren, dat scheelt papier. 

4e: Begroting 2022
Anneke deelt de begroting 2022 uit aan de aanwezigen. Opmerkingen:
• Het bestuur wil de portokosten van de Humus verlagen door deze digi-

taal toe te sturen in plaats van per post. Jack stelt voor om dit aan alle 
leden voor te leggen.  

• Het bedrag voor de Werkgroep BOP was al gereserveerd.
• Jack stelt voor huisvesting als PM-post in de begroting op te nemen. 

Volgens Anneke speelt dat pas vanaf 2023 een rol. 
• Henny vraagt wat de kosten van de digitale activiteiten zijn, we kunnen 

immers geen bijdrage vragen voor deelname. Volgens Vanessa zijn er 
op dit moment nauwelijks kosten aan de digitale activiteiten verbon-
den. Henny vraagt of een training voor gebruik van Zoom mogelijk is. 
Vanessa neemt de suggestie mee in de werkgroep Publieksactiviteiten.  

• Antonie vraagt of er vergoedingen zijn voor lezingen. Anneke antwoordt 
dat vergoeding mogelijk is conform het overzicht vergoedingen. 

5: Samenstelling bestuur
De bestuursperiode van Chris is afgelopen en hij stelt zich niet meer her-
kiesbaar. Anneke bedankt hem voor zijn bijdrage als lid van het bestuur 
en is blij dat hij actief blijft voor de vereniging. 
Het bestuur draagt Gerard Hermkens voor als bestuurslid van IVN Maas-
tricht. Hij wil op termijn het penningmeesterschap overnemen. 
Jack Gerats stelt zich beschikbaar als voorzitter van IVN Maastricht voor 
een periode van 2 jaar. Hij wil 2 belangrijke taken op zich nemen: de toe-
komst van de Natuurtuinen en verjonging van het bestuur. De vergade-
ring is akkoord met zijn voordracht. De vergadering benoemt Gerard 
Hermkens als bestuurslid en Jack Gerats als voorzitter van IVN Maas-
tricht. Jack vraagt Anneke om nog een jaar aan te blijven.



6:  Natuurtuinen
Anneke geeft een overzicht van de stand van zaken:
• Er loopt een onderzoek naar de financiële haalbaarheid voor verbou-

wing van de Natuurtuinen en een duurzame exploitatie. We krijgen 
voor 1 april terugkoppeling. 

• MIK wil 3 BSO-groepen in het gebouw onderbrengen, maar er blijft een 
multifunctionele ruimte beschikbaar voor activiteiten van CNME en 
IVN.

• Het IVN bestuur heeft het CNME gevraagd om de Natuurtuinen tot 31 
december 2022 te mogen gebruiken of langer als er nog geen defini-
tieve plannen zijn.

• Enkele IVN-ers hebben een toekomstplan gemaakt voor de Natuurtui-
nen, echter in deze fase van het proces zijn die plannen niet bespreek-
baar. 

7: Vooruitblik activiteiten 2022
Vanessa geeft een overzicht van de planning van de publieksactiviteiten 
in 2022.

8: Rondvraag:
Chrit: 
Jack Gerats kan geen lid zijn van de kascommissie i.v.m. zijn bestuurs-
functie. Tineke neemt de taak over.
Herman:
Natuurmonumenten vraagt geld voor excursies op de Sint Pietersberg. 
Anneke en Vanessa hebben binnenkort een gesprek met natuurmonu-
menten.     
Arie:
• De Provincie heeft de IVN-beroepsvereniging aangewezen als ontvan-

ger van de jaarlijks subsidie. Arie is in overleg om het bedrag door te 
geven aan de vrijwilligersorganisatie.

• Arie vraagt IVN Maastricht om weer een bomenactiviteit te organise-
ren. 

Carlo Poolen, secretaris



*Jaarverslag 2022
In  het jaarverslag kijken we terug naar de activiteiten van IVN Maastricht 
in het afgelopen jaar. Dat doen we in de vorm van cijfers om vergelijking 
met voorgaande jaren mogelijk te maken. De activiteiten van de werk-
groepen zijn niet opgenomen in dit verslag tenzij deze als publieksactivi-
teit zijn opgezet. Voor sfeerimpressies en de activiteiten van de werk-
groepen verwijzen we naar de verslagen in ons verenigingsblad Humus, 
te downloaden op www.ivn.nl/maastricht.
2022 was het jaar ná Corona en het jaar waarin we ons 50-jarig jubileum 
afsluiten. Na twee jaar uitzonderlijk jaren pakken we onze reguliere acti-
viteiten weer op. In 2021 hebben we veel deelnemers verwelkomt bij 
onze activiteiten Het is de vraag of dit in 2022 doorzet. 

01 - De vereniging
De vereniging telt 246 leden, verdeeld over 203 leden, 4 ereleden en 39 
gezinsleden. Daarnaast zijn er 20 donateurs. Dit is een lichte stijging ten 
opzichte van 2021 en het hoogste aantal leden in de afgelopen 5 jaar. Op 
27 augustus 2022 is Tineke de Jong overleden. Tineke was jarenlang de 
drijvende kracht achter vele educatieve activiteiten van IVN Maastricht. 
Haar laatste klus was het voorzitterschap van de projectgroep jubileum. 
De werkgroep Vogels werd opgeschrikt door het overlijden van Jacque-
line Verkade. 
Op 15 mei hebben we het jubileumjaar feestelijk afgesloten met een 
wandeling en  receptie. We telden ongeveer 60 gasten. Tijdens de recep-
tie is de Tineke de Jong-penning uitgereikt aan Irma Kokx en 
Chrit Merckelbagh.
IVN Maastricht telt dit jaar 3 jubilarissen: George Machiels (40 jaar lid), 
Hennie Kloosterboer (25 jaar) en Jean de Boer (25 jaar). 
We hebben de leden een natuurfilm met ontbijt aangeboden in het film-
huis Lumière. 37 leden maakten gebruik van het aanbod. 
Voor de nieuwe leden hebben we een excursie georganiseerd over de St. 
Pieterberg. 7 nieuwe leden hebben meegelopen. 
Het bestuur en de coördinatoren hebben op 29 oktober onder leiding 
van Vanessa Ali een dag besteed aan de toekomst van de vereniging. 
 



Ledenaantal IVN Maastricht 
2022:  207 leden 39 gezinsleden Totaal: 246 leden
2021:  204 leden 37 gezinsleden Totaal: 241 leden
2020:  191 leden 36 gezinsleden Totaal: 227 leden
2019:  197 leden 36 gezinsleden Totaal: 233 leden
2018:  187 leden 32 gezinsleden Totaal: 219 leden
2017:  172 leden 29 gezinsleden Totaal: 201 leden 

Het bestuur vergadert maandelijks waarbij drie keer per jaar de coördi-
natoren van de werkgroepen worden uitgenodigd. Vanessa Ali en Chrit 
Merckelbagh vergaderen mee als adviseurs.  In de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Be-
langrijk onderwerp is de toekomst van de Natuurtuinen. We hebben in 
2022 gebruik kunnen maken van de gebouwen, maar de staat is inmid-
dels zo slecht dat het bestuur op zoek is gegaan naar alternatieve loca-
ties. Een definitief plan voor de doorstart van de Natuurtuinen is nog niet 
gepresenteerd. 
We hebben dit jaar afscheid genomen van Chris van den Ende  als be-
stuurslid. Jack Gerats en Gerard Hermkens zijn lid van het bestuur ge-
worden. De samenstelling van het bestuur is als volgt:   

Functie   Naam   Bestuursperiode
Voorzitter  Jack Gerats  2022-2025
Penningmeester  Gerard Hermkens  2022-2025
Secretaris  Carlo Poolen  2021-2024
Bestuurslid  Gid van Schijndel  2020-2023
Bestuurslid  Anneke van Montfort 2020-2023 

02 - Werkgroepen en projectgroepen
De werkgroepen vormen een belangrijke pijler van de vereniging. Ze or-
ganiseren veel activiteiten en bieden onze leden en vrijwilligers de moge-
lijkheid om actief te zijn. Hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan 
het realiseren van de doelstellingen van IVN.  Bij grote activiteiten en  
projecten werken de werkgroepen vaak samen. Herman Heemskerk is 
gestopt als coördinator van de werkgroep wandelen met busvervoer. Zijn 
taak is overgenomen door Gid van Schijndel. 
Na het afsluiten van het jubileum is geen projectgroep actief in 2022.       



Werkgroep    Coördinator 
Werkgroep Natuurbeheer   Dirk van de Weijer
Werkgroep Vogels    Christine Woestenburg, 
     Nico Wetzels 
Werkgroep Flora    Irma Kokx (waarnemend)
Werkgroep Publieksactiviteiten   Vanessa Ali
Werkgroep PR    Chrit Merckelbagh
Werkgroep Wandelen met busvervoer Gid van Schijndel
Werkgroep jeugd     Carlo Poolen (waarnemend)
Werkgroep Beheer en Onderhoud Projecten Chris van den Ende 

03 - Publieksactiviteiten
Na het opheffen van de coronamaatregelen en het afsluiten van het jubi-
leum moeten de publieksactiviteiten weer worden opgepakt. De nieuwe 
werkvormen die wij tijdens de coronaperiode hebben ontwikkeld, blijven 
we gebruiken in combinatie met de oude activiteiten. We richten ons  
nadrukkelijk ook op de buitenlandse mensen in Maastricht door het 
aanbieden van Engelstalige activiteiten. Hiermee bereiken we de steeds 
groter wordende groep anderstaligen zoals de studenten en expats.   

Excursies 
We proberen iedere maand een excursie aan te bieden. In 2022 zijn er 12 
georganiseerd met in totaal 287 deelnemers. Dat is gemiddeld 24 deel-
nemers per excursie. Dit is een stuk minder dan 2021 toen we vanwege 
corona de excursies in de vorm van een speurtocht hebben aangeboden. 
Het gemiddelde sluit wel aan bij de jaren vóór corona. Twee excursies 
zijn ook in het Engels aangeboden. Twee excursies zijn verplaatst in ver-
band met slecht weer.  

Publieksexcursies
Aantal     Gemiddeld aantal deelnemers  
2022: 13  22
2021: 12  62
2020: 4  36
2019: 11  19
2018: 15  35
2017: 17  26 



Cursussen
Na twee jaren waarin het bijna niet mogelijk was om een cursus te orga-
niseren hebben we weer een vol programma. De cursus stadsnatuur 
hebben we in 2022 afgesloten met 2 lessen. Daarnaast hebben we nog 
twee cursussen en twee workshops georganiseerd met in totaal 59 deel-
nemers. Dat geeft een gemiddelde van 15 deelnemers. Dit ligt lager dan 
de jaren vóór corona.
IVN-ers van Maastricht zijn ook actief bij regionale cursussen. In 2022 is 
de landschapsgidsencursus voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg 
afgesloten en zijn de voorbereidingen gestart voor de Natuurgidsenop-
leiding Regio Maas & Mergelland 2023-2025.  

Cursussen 
Aantal   Gemiddeld aantal deelnemers
2022: 4  15
2021:  5  9
2020: 0  0
2019: 8  17
2018: 6  21
2017: 8  19

Lezingen
In  de coronaperioden hebben we de webinar geïntroduceerd als nieuwe 
werkvorm. Ook in 2022 hebben we een digitale lezing verzorgd over 
vogels met 21 deelnemers. Daarnaast hebben we 2 lezingen georgani-
seerd met samen 37 deelnemers. In totaal hebben dus 58 mensen een 
lezing bijgewoond, een gemiddelde van 20 per lezing. Dit steekt flink af 
tegen het gemiddeld van 45 deelnemers in 2021 tijdens de coronaperio-
de. Het is een teken dat mensen het normale, drukke leven weer oppak-
ken. 
04 - Overige activiteiten
We hebben dit jaar ook activiteiten opgezet die niet vallen onder de be-
kende  categorieën. Vaak doen we dit in samenwerking met een andere 
organisatie of sluiten we aan bij landelijke of regionale thema’s van IVN 
of andere organisaties. Onderstaande overzicht geeft een opsomming:
• Op 9 april hebben we meegedaan aan de actie Schone Maas met 14 

deelnemers.
• In de week van de Duurzaamheid hebben we op de infomarkt gestaan.
• De Nachtvlindertelling op 2 juli telde 17 deelnemers.



• De Nacht van de Europese Vleermuis met 15 deelnemers.
• 21 juli waren we aanwezig bij BS de Poort waar we natuuractiviteiten 

hebben aangeboden aan 130 kinderen.
• Tijdens de inkom van de Universiteit Maastricht hebben we 4 nature 

tours verzorgd met in totaal 50 deelnemers. 
• Bij de boomplantdag  op 23 november in Borgharen hebben we samen 

met 15 kinderen en het CNME meer dan 300 bomen geplant, inclusief 
een Steeliep voor Tineke. 

• De sterwandeling van de IVN-regio Maas& Mergelland werd verzorgd 
door IVN Vaals in het kader van het 60-jaar jubileum. 10 IVN-ers uit 
Maastricht hebben meegelopen. 

• De Nacht van de Nacht trok dit jaar 21 deelnemers.
• Samen met het Buurtnetwerk Campagne hebben we excursies geor-

ganiseerd naar Fort Willem en de Jezuïetenberg in het Jekerdal. 

05 - PR
Het verenigingsblad Humus is het visitekaartje van vereniging en ver-
schijnt dit jaar 3 keer. Voor actuele informatie tussentijds zijn we gestart 
met de digitale nieuwsbrief  Ratelaar. Voor onze activiteiten zijn 38 ver-
schillende flyers verzonden. Verder is de afdelingsfolder vernieuwd.

06 - Afsluiting
2022 is het jaar dat de meeste coronamaatregelen zijn  afgeschaft. Ook 
hebben we het jubileumjaar afgesloten. Als snel hebben we de draad 
weer opgepakt en vele educatieve activiteiten georganiseerd. Dit geeft 
aan dat onze actieve leden flexibel zijn en ook na twee zware jaren op-
nieuw in staat zijn om een mooi educatief programma aan te bieden. 

Carlo Poolen, secretaris



* Wie wordt                              
onze nieuwe secretaris?

IVN Maastricht is op zoek naar een nieuwe secretaris. Carlo Poolen onze 
huidige secretaris heeft aangegeven dat hij zijn taak als secretaris wil 
overdragen aan een andere enthousiaste vrijwilliger. 
Zelf wil hij binnen IVN Maastricht actief blijven als natuur- en landschaps-
gids, met het geven van cursussen en als coördinator van de Jekerdal-
scharrelkids.
Wie wil deze mooie en belangrijke taak binnen de afdeling op zich nemen? 
Voor meer informatie over deze functie of als je ons een tip kunt geven 
over een mogelijke kandidaat, neem contact op met onze 
voorzitter Jack Gerats, tel. 06-27850396.



Maastricht

Heb je ook iets te melden?

Heb je een bijzondere waarneming gedaan, een mooie foto gemaakt 
of weet je niet precies wat je gefotografeert hebt? Heb je ander na-
tuurnieuws of heb je een filmpje gemaakt?
Stuur je vraag, foto, film of verhaal naar ons, wij zorgen dat alle leden 
kunnen meegenieten van alles wat de natuur ons te bieden heeft.
Stuur naar:
Chris van den Ende
e-mail: chris.vandenende@gmail.com


