
 

Verslag Algemene Ledenvergadering van dinsdag 4 oktober 2022 

Aantal aanwezige leden: 16 

Afwezig met kennisgeving: 1 

Alvorens we starten met de vergadering staan we even een moment stil bij het overlijden van 

Ria Hölscher op zondag 18 september 2022.  

Ze was één van de oprichters van onze vereniging en ze is vele jaren actief geweest in het 

bestuur. Tot op hoge leeftijd was ze zeer verbonden met de natuur. Ze heeft veel voor onze 

vereniging betekend en daar zijn we haar dankbaar voor. 

 

1. Opening en welkom 

De secretaris/penningmeester mevrouw Els van Knippenberg opent de vergadering en heet 

alle aanwezigen van harte welkom. 

2. Benoemen van één lid in verband met het voorlopig vaststellen van de notulen 

 van deze vergadering 

De heer Albert van Welie stelt zich beschikbaar om de notulen van deze vergadering 

voorlopig vast te stellen.  

3. Vaststellen verslag Jaarvergadering van 19 maart 2019 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019 kon worden ingezien 

voorafgaand aan deze vergadering en is voorlopig vastgesteld door de heer Frans Kesselmans. 

Er worden geen opmerkingen gemaakt over de inhoud van het verslag en daarmee is het 

verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019 goedgekeurd en vastgesteld. 

4. 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 het bestuur vond het niet 

verantwoord om de ledenvergadering door te laten gaan. Alle benodigde stukken waren klaar 

voor deze vergadering, waaronder het jaarverslag over 2019. Het jaar 2019 ligt al enige tijd 

achter ons en daarom wordt het jaarverslag vanavond niet meer doorgenomen. De secretaris 

geeft wel aan dat er in 2019 ongeveer 20 activiteiten werden georganiseerd, waarbij 

gemiddeld 10 leden/belangstellenden 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.  



Ondanks alle coronaperikelen zijn er bij elke activiteit gemiddeld genomen ongeveer tien 

deelnemers aanwezig en daar is het bestuur heel blij mee. Het ledenaantal van  

IVN Baarlo-Maasbree blijft redelijk stabiel, ons ledenbestand bestaat uit in totaal ongeveer 60 

leden en donateurs. 

De secretaris geeft uitleg over de grenzen van ons werkgebied: 

Venlo heeft geen eigen IVN-afdeling en zo is lang geleden afgesproken wat de grenzen van 

de IVN-afdellingen 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.Het was een vruchtbaar overleg en er 

is afgesproken om samen te gaan werken daar waar onze gebieden elkaar kruisen. Om zo 

elkaar te helpen en waar mogelijk te versterken. Deze samenwerking wordt het Klaverblad 

IVN Groot Venlo genoemd. Mocht er nieuws over deze samenwerking zijn, dan kunt u dat in 

ons ledenblaadje lezen. 

De secretaris geeft aan dat van bijna al onze activiteiten verslagen in het krantje komen, ook 

belangrijke informatie en interessante natuurweetjes zijn er te vinden. Ze beveelt het 

ledenblad van harte aan bij de aanwezigen; het is elke keer de moeite waard om te lezen. Ze 

geeft aan dat het ook de moeite loont om eens op onze facebookpagina en op instagram te 

kijken, 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 daar kunnen leden en belangstellenden checken of een geplande excursie 

doorgaat. Ook dit jaar hebben we een gevarieerd programma en het bestuur nodigt iedereen 

graag uit om aan te sluiten bij onze excursies en activiteiten.  

5. Financieel verslag over 2019-2020-2021 met de conclusie van de kascommissie 

De penningmeester geeft uitleg over de cijfers van de afgelopen jaren. Als we kijken naar het 

financiële plaatje over de afgelopen jaren 2019-2020 en 2021, dan zien we dat we elk jaar met 

een positief saldo hebben afgesloten. 

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief saldo van € 608,64, het jaar 2020 met een positief 

saldo van € 1350,57 en het jaar 2021 met een positief saldo van € 587,11. Het voert te ver om 

alle coronajaren uitvoerig te behandelen, ook gezien het feit dat de cijfers positief zijn en de 

kascommissie voor elk boekjaar dit werk al heeft gedaan. We gaan vanavond alleen terug naar 

2021 het vorig jaar. Na verwerking van de kosten en baten over 2021 is er per 1 januari 2022 

een bedrag in kas van € 8150,76.   

De gemeentelijke subsidie bedroeg in 2021 € 843,00. Bij de Rabo ClubSupport campagne 

wisten we een bedrag van € 168,72 in de wacht te slepen. 

De grootste kostenpost in 2021 (buiten de afdracht) was een bedrag van  

€ 274,71 en dit bedrag is besteed aan diverse vogelnestkasten en vleermuiskasten die zijn 



opgehangen bij Kasteel De Berckt. 

Uit de voorlopige cijfers voor 2022 blijkt dat we dit jaar waarschijnlijk eveneens met een 

positief saldo kunnen afsluiten. Een positief punt is dat de waarderingssubsidie van de 

Gemeente Peel en Maas in 2022 fors is gestegen, we ontvingen dit jaar een bedrag van € 

1254,01 een stijging van ruim € 400,00 ten opzichte van voorafgaande jaren. De komende tijd 

zullen er nog enkele grotere uitgaven worden gedaan, maar die vormen geen probleem voor 

onze financiële situatie.  

Enkele jaren geleden is een groot gedeelte van de Raay omgedoopt tot landgoed het 

Raayerbos. In dit najaar zal het landgoed worden opgeschoond en IVN Baarlo-Maasbree stelt 

enkele vogelnestkasten zoals een bosuilenkast en mezenkastjes en ook enkele vleermuiskasten 

beschikbaar aan de eigenaar. 

Ook is er een aanvraag gekomen voor nestkastjes rond de Molenbossen in Blerick. Dit gebied 

valt volgens de afspraken onder ons werkgebied behoort. We geven graag gehoor aan deze 

vraag. Wellicht krijgen we hiervoor subsidie van de gemeente Venlo.  

Binnen afzienbare tijd zal er een laptop worden aangeschaft, zodat we met moderne 

apparatuur gereed zijn voor de toekomst. 

De contributie voor leden van IVN Baarlo-Maasbree blijft in 2023 nog op hetzelfde bedrag 

staan, namelijk € 20,00 voor het lidmaatschap. Dit ondanks dat de afdracht aan de landelijke 

IVN organisatie € 12,00 per lid bedraagt, hetgeen betekent dat we nu meer dan de helft van de 

contributie moeten afstaan. 

De landelijke richtlijn is € 24,00 maar gezien onze goede financiële situatie is een verhoging 

op dit moment nog niet van toepassing. 

Een woord van dank aan Miny Postma en Til Vermeulen die de kascontrole 2019 hebben 

uitgevoerd, aan Miny Postma en Laurie Baggen die de kascontrole 2020 hebben uitgevoerd en 

aan Laurie Baggen en Suzanne van Knippenberg die de kascontrole van 2021 hebben 

uitgevoerd en hiermee is decharge verleend aan het bestuur en aan de penningmeester voor 

het gevoerde beleid en voor de cijfers van 2019-2020 en 2021. We luisteren nu naar de 

bevindingen van de kascommissie die de kascontrole 2021 heeft uitgevoerd. 

6. Benoemen twee leden voor de kascommissie 2022 

Suzanne van Knippenberg en Miny Postma stellen zich beschikbaar om zitting te nemen in de 

kascommissie voor 2022. 

7. Voordracht en benoemen nieuwe bestuursleden 

Op dit moment bestaat het bestuur uit drie personen. Te weten de voorzitter Piet Mölling, de 

secretaris/penningmeester Els van Knippenberg en bestuurslid Anne-Mieke van Deynen.  

Wil Holtackers heeft tijdens de coronaperiode te kennen gegeven te stoppen met haar rol in 

het bestuur. Er is op gepaste wijze afscheid van haar genomen.  

De secretaris legt uit dat IVN Baarlo-Maasbree kampt met een tekort aan actieve vrijwilligers, 

daarom is het bestuur enorm blij om te kunnen mededelen dat Suzanne van Knippenberg en 

Laurie Baggen zich beschikbaar hebben gesteld om toe te treden tot het bestuur van IVN 

Baarlo-Maasbree.  

Er liggen bij onze vereniging veel taken op met name het bordje van de 

secretaris/penningmeester, dus nogmaals: het bestuur is verheugd met deze nieuwe aanwas. 

De laatste tijd namen de dames al de communicatie op onze facebookpagina en op instagram 



voor hun rekening en op dit moment ondersteunen ze met de implementatie van alweer een 

nieuwe landelijke IVN-website. 

Suzanne en Laurie stellen zich even kort aan de vergadering voor; ze zijn  de afgelopen tijd 

regelmatig mee geweest met onze excursies en veel leden hebben al kennis met hun gemaakt.   

De vergadering gaat over tot hun benoeming en de aanwezige leden stemmen ermee in dat 

Laurie Baggen en Suzanne van Knippenberg toetreden tot het bestuur van  

IVN Baarlo-Maasbree. 

8. Fotowedstrijd Ut Greunste Plaetje  

De fotowedstrijd is in 2019 gewonnen door Anne-Mieke van Deynen, zij heeft de trofee ruim 

twee jaar een mooi plaatsje gegeven. Ook dit jaar is er geen fotowedstrijd georganiseerd, maar 

het bestuur heeft gemeend om onze vaste fotografen Suzanne en Laurie een hart onder de 

riem te steken. Zij mogen de trofee de komende tijd een mooi plekje geven. De fotowedstrijd 

voor 2022 is vandaag tevens geopend. Om mee te doen aan deze wedstrijd kunnen de leden 

per persoon maximaal 10 foto’s aanleveren die zijn gemaakt tijdens onze activiteiten.  

Een onafhankelijke jury zal de foto’s beoordelen en tijdens de ALV van 2023 zal een nieuwe 

winnaar worden gekozen. 

Er zal te zijner tijd nog extra aandacht worden gevraagd voor deze fotowedstrijd in ons 

ledenblad.   

9. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en vervolgens sluit de 

secretaris/penningmeester de vergadering. 

Na de pauze is er een zeer interessante lezing gegeven door Gerard Compiet over ‘de 

Vogeltrek’. 

Voorlopig vastgesteld op: 5 oktober 2022 

Lid IVN Baarlo-Maasbree:  

 

De heer Albert van Welie 
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