
Jaarverslag 2019-2020-2021 

De ALV van woensdag 11 maart 2020 is door corona op het laatste moment niet 
doorgegaan. De coronabesmettingen liepen rond die tijd enorm op en we werden 
zwaar getroffen door het nieuwe virus. Alle benodigde stukken waren klaar voor 
de vergadering, waaronder het jaarverslag over 2019. Het heeft nu weinig zin meer 
om dit te behandelen. Wel wil ik melden dat er in 2019 ongeveer 20 activiteiten 
werden georganiseerd, waarbij gemiddeld 10 leden aanwezig waren. Ook in 2020 
zijn er tussen de coronaperikelen door nog 7 excursies geweest, waaronder een 
fietstocht rond Baarlo, de Schone rivierenexpeditie langs de Maas en een 
insectenexcursie met Jan Slaats door de Romeinenweerd. In 2021 zijn de 
activiteiten pas in juni opgestart, in totaal zijn er in dat jaar 9 excursies geweest. 
Waaronder een excursie langs de Groote Molenbeek en een fietstocht met uitleg 
over bijzondere bomen in en rond Baarlo.  

We hebben per activiteit gemiddeld ongeveer tien deelnemers en daar zijn we heel 
blij mee. Ons ledenaantal blijft redelijk stabiel met in totaal rond de 60 leden en 
donateurs. 

Een weetje met betrekking tot ons werkgebied. 

Venlo heeft geen eigen IVN-afdeling en zo is lang geleden afgesproken wat de 
grenzen van de IVN-afdelingen zijn die in en rond Venlo actief zijn. 

Als we de Maas en de spoorbrug als grens nemen, dan behoort het gedeelte van 
Venlo dat ligt ten westen van de Maas en ten zuiden van de spoorbrug tot het 
werkgebied van IVN Baarlo-Maasbree. 

Het gebied ten oosten van de Maas en ten zuiden van de spoorbrug behoort tot 
IVN de Steilrand. 

Het gebied ten westen van de Maas en ten noorden van de spoorbrug behoort tot 
IVN de Maasdorpen en ten slotte behoort het gebied ten noorden van de 
spoorbrug en ten oosten van de Maas tot IVN de Maasduinen.  

Om projecten in Venlo en omgeving te kunnen uitbreiden met steun van de 
Gemeente Venlo zijn bestuursleden van alle genoemde verenigingen enige tijd 
geleden om de tafel gaan zitten. We hebben een vruchtbaar overleg gehad om 
samen te gaan werken daar waar onze gebieden elkaar kruisen. Om zo elkaar te 
helpen en waar mogelijk te versterken. We hebben deze samenwerking Klaverblad 
IVN Groot Venlo genoemd. Mocht er nieuws over deze samenwerking zijn, dan 
kunt u dat in ons ledenblaadje lezen. 



Over ons krantje gesproken; van bijna al onze activiteiten staan verslagen in het 
krantje, ook belangrijke informatie en interessante natuurweetjes zijn er te vinden. 
Ik kan het van harte bij u aanbevelen, want het is elke keer de moeite waard om 
te lezen. Kijk ook eens op onze Facebookpagina en op Instagram waar de mooiste 
foto’s van onze excursies te zien zijn. 

Het is eveneens aan te raden om af en toe op onze website te kijken, de IVN-
website wordt gefaciliteerd door het landelijk IVN en via de afdracht betalen we 
elk jaar mee aan de instandhouding ervan. Op de website staat altijd de meest 
actuele informatie over onze excursies en kunt u checken of een geplande 
excursie doorgaat.  

Ook dit jaar hebben we een gevarieerd programma en we nodigen u graag uit om 
aan te sluiten bij onze excursies en activiteiten. 

Veel vrijwilligers zijn in de weer geweest om IVN Baarlo-Maasbree draaiende te 
houden. 

Ik heb enorm veel respect voor alle vrijwilligers binnen onze vereniging met een 
zeer groot hart voor de natuur. Er is herhaalde malen een beroep op jullie gedaan 
om excursies te begeleiden en er is expertise gevraagd over vogels, zoogdieren en 
planten. We hebben nooit tevergeefs bij u aangeklopt. Namens het bestuur wil ik 
daarvoor alle gidsen nogmaals hartelijk bedanken. 

De penningmeester Els van Knippenberg 

 
 


