
 

 

 

 

 

best 
 

 

 

 www.ivn.nl/best                                              beleef de na-

tuur 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.ivn.nl/best


 
 
 
 

2 
 

 

Inhoudsopgave     

 
 Voorwoord  
   
1 Organisatie  
 A     Bestuur  
 B     Werkgroepen en activiteiten  
 C     Leden, donateurs en giften  
 D     Huisvesting en planning ruimtes in ’t Tejaterke  
   
2 Verslag werkgroepen 

A      Activiteitencommissie 
B     Wandelingen 
C     Landschapsonderhoudsgroep 
D     Scholen 
E     Planten 
F     Vogels 
G     Natuurfotografie 
H     PR en Communicatie 
I       Welkomstcommissie                                                                                          
 

 

   
3 Contacten met derden  
 A     Contact met gemeente (Klankbordgroep Groen)  
 B     Projecten waarbij IVN Best betrokken is  
   
4 Financieel jaarverslag 2021  
   
5 Plannen 2022  

 
 
 
 
 
Maart 2022 
 
Samenstelling: Marijke Abrahams en Marjel van Dijk    
   Met dank aan de coördinatoren van de werkgroepen 
 
Foto’s: Marco Renes (blz.1,14 en 23), Annelies van Meeuwen (blz. 6), Marijke Abrahams 

(blz. 7, 13 en 18), Marjel van Dijk (blz. 8 en 16), Hetty Verwater, (blz. 9), Lou van 
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Voorwoord  
 
Ik had me het voorwoord voor het jaarverslag van 2021 anders voorgesteld. Helaas heeft 

de corona pandemie ook in 2021 roet in het eten gegooid. Geen uitgesteld jubileum en ook 

weer veel minder activiteiten dan gepland. De rem er weer op voor een groot deel van het 

afgelopen jaar. Lockdowns, testen, QR passen, ziekenhuis- en intensive care-opnames met 

de daaruit voortvloeiende beperkingen kleurden 2021 voor een belangrijk deel donker. Zo 

ook ons IVN.  

Gelukkig kleurt ons IVN nog altijd groen. We zijn in staat gebleken binnen de beperkte 

mogelijkheden kleur te geven aan ons programma. Daar ben ik trots op en dank eenieder 

die voor die kleur gezorgd heeft. 

Lees het jaarverslag 2021 en laat u verrassen met hetgeen in dit moeilijke jaar 2021 toch 

nog gerealiseerd is. 

 

Jan Ackermans, voorzitter IVN Best 
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1. Organisatie      

A. Bestuur 
 

 
Van links naar rechts : 
 

Jan Ackermans (voorzitter) 

Ans Wester (bestuurslid) 

Robine Deleij (bestuurslid) 

Trees Cremers (bestuurslid) 

Henk van Kessel (penning-
meester) 

Henk van den Heuvel (secre-
taris vanaf 1 november) 

Marian Alkemade (bestuurs-
lid) 

 
Secretaris 2021:  niet op foto 
Peter de Leeuw tot 21 april                      
Johan Vos van 21 april tot 1 oktober 
 
Ledenadministratie: Hanny van Rooij                Distributie Seizoenblad: Jolanda Dekkers  

 
Door de lockdownmaatregelen heeft op 21 april de Algemene ledenvergadering digitaal via 
MS Teams plaatsgevonden. De penningmeester Henk Pruijsen heeft na 6 jaar zijn functie 
neergelegd. Naast zijn penningmeesterschap heeft Henk zich jaren ingezet op het gebied 
van veiligheid en projecten zoals sociale media en Herenboeren. Henk van Kessel heeft 
zich aangemeld als penningmeester en is door de leden unaniem gekozen. Secretaris Peter 
de Leeuw heeft aangegeven het bestuur eveneens te verlaten. Als nieuwe secretaris heeft 
Johan Vos zich aangemeld en hij is door een meerderheid van de leden gekozen in het 
bestuur. Vervolgens heeft Henk van den Heuvel zich aangemeld als nieuwe secretaris, 
maar hij moet nog officieel benoemd worden door de leden. 
 
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van Geertje Peeters, een bevlogen 
natuurmens. Zij is op 8 oktober overleden. Geertje was jarenlang actief bij het IVN in de 
werkgroepen Scholen en Wandelingen. In de zomer heeft ons het bericht bereikt dat Jan 
van de Wal was overleden.  
 
 
Jubileumcommissie  

Coördinator: Trees Cremers 

Eind 2018 is op verzoek van het bestuur een jubileumcommissie opgericht om het 50-jarige 
bestaan van IVN Best in 2020 voor te breiden. De commissie bestaat uit Adrie Brands, Jos 
van Rooij, Annelies Berende, Marijke Abrahams, Theo van Dooren en Trees Cremers. Door 
de pandemie is maar een deel van de jubileumactiviteiten in 2020 uitgevoerd.  
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Ook in 2021 is het niet gelukt om de overige feestelijke activiteiten door te laten gaan. 

Besloten is om in 2022 een feestelijke ledenbijeenkomst te organiseren. Deze dag zal in 

het teken staan van ‘Natuur in Best’. 

 

B    Werkgroepen en activiteiten      
 
De meeste activiteiten die de vereniging ontplooit, worden uitgevoerd door zelfstandig 
opererende werkgroepen. Elke werkgroep wordt geleid door een coördinator met 
enthousiaste vrijwilligers. Voor berichtgeving over de werkzaamheden van de werkgroepen 
wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van dit verslag. 
 
In 2021 hebben we veel activiteiten moeten annuleren, waardoor we veel minder mensen 
hebben bereikt. In de zomer en het najaar zijn toch een aantal wandelingen doorgegaan en 
er is één lezing gehouden. 
 

C     Leden, donateurs en giften 
 
Leden, huis- en jeugdleden 
De ledenadministratie wordt bijgehouden door Hanny van Rooij. Elk jaar zijn er veel 
mutaties en IVN Best heeft een eigen ledenadministratie die uitgebreider is dan het 
landelijke systeem. In 2021 hebben zich 16 leden (inclusief 2 huisleden) aangemeld, maar 
helaas zijn er ook 13 leden die zich hebben afgemeld. 
 
Ondanks het tweede coronajaar met veel afgelaste activiteiten zijn de meeste leden ons 
trouw gebleven. Daar zijn we natuurlijk blij mee en trots op. IVN Best is een vereniging, 
waarin veel leden actief zijn. Door de jaren heen zijn er ongeveer 100 leden bezig in de 
verschillende werkgroepen. Er zijn veel leden die in een of meerdere werkgroepen zitten, 
dus in werkelijkheid zijn minder leden actief. De inzet van leden is breed. Het kan gaan om 
het bezorgen van het Seizoenblad tot het verzorgen van publiekswandelingen, van 
bestuurlijk werk tot het inventariseren van planten en dieren om kennis te vergroten en uit 
te dragen. Veel leden houden zich bezig met het jeugd- en scholenwerk. Hier zijn vaak extra 
handen en begeleiding nodig in verband met de veiligheid van de kinderen (fietsen en 
veldwerk). 
 
Donateurs 
Donateurs (14 personen) ontvangen 4 keer per jaar het Seizoenblad en zij worden 
uitgenodigd om de Algemene ledenvergadering bij te wonen. Dankzij hun bijdragen kan IVN 
Best nog meer activiteiten ontplooien. 8 Basisscholen zijn eveneens ingeschreven bij IVN 
Best.  
 

Leden en  relaties Per 31 december 2021 Per 31 december 2020 

Totaal aantal leden 366 363 

Leden onderverdeeld in:   

- Volwassen leden 282 277 

- Huisleden 74 74 

- Jeugdleden 10 12 

Relaties onderverdeeld in:   

- Donateurs 14 15 

- Scholen 8 8 

- Adverteerders 12 14 
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Overige relaties 
We hebben naast onze betalende leden en donateurs 50 relaties die onze nieuwsbrief en/of 
het Seizoenblad ontvangen. 

 

D    Huisvesting en planning ruimtes in ´t Tejaterke   
 
Coördinatoren: Jos van Rooij en Frans Erich 
Contactpersoon bestuur: tot april Henk Pruijsen 
Contactpersoon ‘t Tejaterke: Ad van Loosdregt 
 
Door corona en de verschillende lockdowns is in 2021 nauwelijks gebruik gemaakt van de 
ruimtes in ‘t Tejaterke. Deze zijn in goed overleg met de contactpersoon van ’t Tejaterke 
zonder extra kosten geannuleerd. 
 
Voor het jaar 2021 waren er door IVN Best diverse ruimtes gereserveerd. Het betreft de 
zalen Natuur, Buurt, Muziek en/of Foyer. De zaalkeuze was afhankelijk van het te verwach-
ten aantal personen. In het begin van 2021 was er een lockdown en in het najaar is er 
slechts één lezing geweest.  
 
Alle contacten voor reserveringen, wisselen van zalen, uitlenen van materialen lopen altijd 
via beide coördinatoren. Uiterlijk in november worden de laatste afspraken afgerond voor 
de planning van het volgende jaar. 
 
In opdracht van de brandweer is de brandblusser na het openen van de deur van het ma-
gazijn direct bereikbaar. Dit geldt ook voor de EHBO-tas die voorzien is van een lijst waarop 
inhoud, verbruik en hoe te handelen of te bellen bij calamiteiten worden bijgehouden. De 
inhoud van de EHBO-tassen van de werkgroepen is in 2021 gecontroleerd en aangevuld 
door Marjel van Dijk.  
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2       Verslag werkgroepen 
 

A  Activiteitencommissie 
 
Coördinator: Gera Soederhuizen 
Contactpersoon bestuur: Trees Cremers 

Leden: Marjel van Dijk, Freke van der Esch en Kathy Hesen. 

 

In 2021 zijn drie activiteiten doorgegaan: bezoek aan de tuin van Cor van Esch in Best, 

het Voedselbos Ketelbroek bij Groesbeek en een lezing. De meeste activiteiten zijn door-

geschoven naar 2022.  

Bezoek aan de tuin van Cor van Esch op 26 augustus.  
Op een bewolkte zomerdag komen er 9 personen meer dan vooraf aangemeld, waardoor 
de in totaal 34 bezoekers in een lange sliert over Cor zijn prachtige terrein zijn geleid. En 
overal heeft hij wel wat te vertellen. Zo laat hij weten dat zijn tuin het domein is voor die-
ren, die voorrang krijgen op de mensen. Hij heeft voorzieningen aangebracht voor insec-
ten en bijen, vlinders, waterbeestjes, (roof)vogels, vleermuizen, kleine zoogdieren en rep-
tielen. Dat laatste is ter plekke aangetoond door de aanwezigheid van een adder en een 
hazelworm. Niet zichtbaar voor de aanwezigen, weten ook de das en de vos zijn terrein te 
vinden. Door de planten en bomen neer te zetten die meerwaarde hebben voor dieren en 
door het inzaaien van een bloemenweide, vormt zijn tuin een oase voor alles wat er rond-
scharrelt en vliegt. Maar hij gunt ook de bezoekers er heerlijk van te genieten. Met dank 
aan Cor voor zijn gastvrijheid. 
 
Excursie: Voedselbos Ketel-
broek op 25 september. 
Aan deze excursie is door 16 
mensen deelgenomen, voor het 
merendeel afkomstig uit plaatsen 
ver van Groesbeek af. In het Sei-
zoenblad van winter 2021 is het 
uitgebreide verslag van het be-
zoek te lezen. Hieronder nog wat 
bijzonderheden over het voedsel-
bos. 
Wouter van Eck en Pieter Jansen 
kochten in 2009 een kale maisak-
ker nabij Groesbeek. Zij begon-
nen als pioniers met de aanplant 
van het voedselbos. Het bos is 
niet toegankelijk voor het grote 
publiek; op aanvraag worden be-
perkte rondleidingen gegeven. 
Slimme inzichten uit de permacul-
tuur zijn toegepast. De bedoeling 
is om het gebied ecologisch duur-
zaam en tegelijkertijd economisch 
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rendabel maken. Een deel is natuurzone, ingericht om meer biodiversiteit te bevorderen. 
Het bos heeft zich ontwikkeld tot een zelfvoorzienend ecosysteem waarin ziekten en pla-
gen op natuurlijke wijze worden beheerd. Van de 400 soorten die er staan, zijn de meeste 
eetbaar. Het bos is een plek met een extreem hoge biodiversiteit. De producten die het 
bos oplevert, worden verkocht aan zorgvuldig uitgezochte afnemers in Nijmegen. 
 
Lezing: Insecten, groots in het klein op 14 oktober. 
Spreker Bjorn van Lieshout opent met de stelling dat het niet goed gaat met de insecten. 
Ze gaan niet alleen achteruit in aantal; hele soorten verdwijnen zelfs uit Nederland. Bjorn 
gaat niet op zoek naar de oorzaak en wijst geen schuldigen aan. Hij kijkt naar de slachtof-
fers.  
Wat maakt insecten zo bijzonder en onmisbaar? Daar gaat het in de lezing over, zeker als 
je insecten beschouwt als kleine wezens die in staat zijn tot grootse dingen. Aan de hand 
van prachtige, door Bjorn zelf gemaakte, foto’s wordt de schoonheid van diverse insecten-
soorten getoond, en worden de bijzonderheden verteld en hun rol in de natuur overtui-
gend aangetoond. Door 20 personen is geboeid naar zijn lezing geluisterd. 
 

 

B     Wandelingen   
 
Coördinator wandelingen: Marjel van Dijk         
Contactpersoon bestuur: Ans Wester 
Contactpersoon Publieks-  en Beleef de Seizoenen wandelingen: Marjel van Dijk 
Contactpersoon Best-Kort wandelingen: Els Maris-Frijters 
Contactpersoon Wandelingen op aanvraag: Ellen Toben 
Contactpersoon Wandelingen nieuwkomers in Best: Lotte Ghielen van LEV-groep Best. 
 
In de eerste 4,5 maand van 2021 zijn 10 wandelingen in verband met Covid-19 afgelast. 
Pas op 16 mei is de eerste wandeling van het jaar doorgegaan. Voor alle wandelingen geldt 
dat deelnemers gewend raken aan het vooraf aanmelden via de IVN-website. Het is wel 
opvallend dat er minder aanmeldingen zijn en dat er meer kort van tevoren wordt afgemeld, 
meestal door coronaperikelen. Bij alle wandelingen is rekening gehouden met de geldende 
coronamaatregelen. 
 

Voor alle wandelingen geldt dat 
zij van tevoren een aantal keren 
worden gewandeld. Om de 
route te bepalen, 
bijzonderheden te vinden en 
om een publicatie te kunnen 
schrijven. 
Foto’s van de meeste 
wandelingen zijn op de IVN-
website te vinden (en te 
downloaden) onder het kopje 
‘Terugblik/foto’s’.  
 
Publiekswandelingen op een 
zondag of op een avond: 
In de Pailjaart hebben 4 gidsen 
op verschillende plaatsen 

gestaan waarbij de deelnemers in mini-groepjes zelfstandig van de ene gids naar de 
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volgende zijn gelopen. Onderweg hebben ze een zwangere geit van een edelhert kunnen 
bewonderen en van wilde bloemen kunnen genieten. En van het feit dat er eindelijk weer 
gewandeld kan worden. 
 
Bij de wandeling van 2 juni hebben 4 gidsen elk met 6-7 deelnemers door het Koekoekbos 
en de Villawijk gelopen, waaronder enkele bewoners van beide wijken. Het is verrassend 
hoeveel er in zo’n ogenschijnlijk aangeharkt deel van Best te zien is, onder andere de 
verscheidenheid aan bomen en waterplanten. 
 
Op 18 juli hebben 11 deelnemers, onder wie 4 kinderen, onder leiding van 2 gidsen naar 
waterbeestjes geschept in een poel in Heivelden. In waterbakken en onder de microscoop 
hebben ze hun vangst goed kunnen bekijken. Na afloop is de levende have op dezelfde 
plaats teruggezet. 
 
Op 22 augustus hebben 2 
gidsen 13 deelnemers over 
de afwisselende natuur op 
de Nieuwe Heide geleid, met 
uitgebreide informatie over 
de op dat moment bloeiende 
heide en het ontstaan van de 
vennen en stuifduinen.  
Tijdens het Fête de la Nature 
op 5 september hebben 
gidsen rond het Patersbadje 
de 8 deelnemers verteld over 
bijen, libellen, rupsen, 
vlinders (waaronder de 
dagactieve Witvlakvlinder), 
krekels en wantsen. 
 
Ter afwisseling is er dit jaar weer een fotowandeling aangeboden. Er hebben 8 personen 
onder leiding van 2 leden van de Natuurfotowerkgroep van het IVN en 1 gids op 31 oktober 
aandacht besteed aan landschapscompositie, scherpte-diepte en tegenlicht. 
 
De wandelingen van 21 november en 19 december zijn afgelast vanwege corona in de 
eigen gelederen en vanwege de lockdown. 
 
Beleef de Seizoenen wandelingen 
De gidsen die wandelingen leiden, houden onderling contact via een speciale app-groep. 
 
De wandelingen van 21 mei en 10 juni zijn niet doorgegaan, omdat de ingeplande gidsen 
het vanwege niet volledige bescherming door vaccinatie nog niet aandurven om met 
groepen te lopen. 
 
Bij de Broekwandeling van 22 juli is de groep van 16 personen verdeeld over 2 groepen 
met elk 2 gidsen. Het accent is daarbij gelegd op de alomtegenwoordige populieren en 
bloeiende wilde planten. 
 
Tijdens de wandeling van 12 augustus hebben 2 gidsen met 17 deelnemers door de 
Mortelen gelopen, waarin de groep de paden van een flinke kudde zwartbonte koeien en 
diverse Aberdeen Angus runderen heeft gekruist. 
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Op 24 september hebben 21 personen onder leiding van 2 gidsen onder lekker warme en 
droge omstandigheden door de Scheeken kunnen lopen. Er is aandacht besteed aan het 
ontstaan van dit specifieke populierenlandschap. 
 
Met 16 mensen hebben 2 gidsen de Broekwandeling van 7 oktober gelopen. Er is informatie 
verschaft over de Vlaamsche schuur en over herfstverschijnselen zoals paddenstoelen en 
verkleurende bladeren. 
 
Op 25 november hebben 9 personen met 2 gidsen door heel modderige gedeelten van de 
Mortelen geploegd. Maar er was ook oog voor paddenstoelen, waaronder de zeldzame 
goudhoed, en diverse soorten varens, zoals de wat minder algemene koningsvaren. 

 
Best-Kort wandelingen 
Op 13 juli is de eerste Best-Kort wandeling van 
2021 met 9 personen doorgegaan, startend 
vanaf ’t Boshuys richting de Nieuwe Heide. 
De andere Best-Kort wandeling is op 19 oktober 
vanaf de Schutskuil naar landgoed Heerenbeek 
gegaan met 13 personen in totaal. 
 
Wandelingen op aanvraag 
Er zijn dit jaar 3 wandelingen op aanvraag 
gehonoreerd.  
Op verzoek van Nobis Consulting Network 
hebben 2 gidsen op 2 juni 16 deelnemers 
meegenomen door het dal van de Beerze, op de 
scheidslijn tussen natuur en cultuurlandschap. 
Op 25 september zijn 30 inwoners van Batadorp 
door 2 gidsen door hun eigen wijk rondgeleid. 
Het scheppen van waterbeestjes is vooral door 
de kinderen erg gewaardeerd. 
Op 1 oktober heeft Cor van Esch een flinke 
groep zeer geïnteresseerde brandweerlieden 
door zijn prachtige, diervriendelijke tuin 
geloodst. 
 

Al met al is het teleurstellend dat zoveel wandelingen niet zijn doorgegaan, maar anderzijds 
is IVN Best een van de weinige organisaties die toch 14 reguliere wandelingen heeft 
aangeboden en 3 wandelingen op aanvraag heeft kunnen houden. 
 
Het wandelprogramma voor 2022 is met de gidsen gezamenlijk voorbereid en er is goede 
hoop dat het merendeel daarvan ook daadwerkelijk door kan gaan. De gidsen kijken ernaar 
uit deelnemers weer door de natuur in en om Best te leiden.   
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C     Landschapsonderhoudsgroep  
 
Coördinator: Jeroen Appeldoorn 
Contactpersoon bestuur: Marian Alkemade 
Aantal leden:17 
 
Kortom hebben we een vervelend jaar gehad, veel stond er op het programma maar het 
meeste ging niet door, dankzij corona.  
We hebben toch wel wat kunnen doen ondanks de beperkingen. Zo hebben we een aantal 
poelen schoon gemaakt, oude knotten onderhouden en een houtwal aangeplant.  
De Natuurwerkdag was weer een groot succes, het weer was perfect en de locatie top. In 
totaal waren er 35 personen, van wie 20 volwassenen plus 15 kinderen van Scouting 
Frama. Rondom een poel in Heuveleind zijn een aantal berken omgezaagd, waardoor de 
poel meer licht krijgt en niet verrijkt wordt door vallend blad. 
 
           

 
 
 
En wat elk jaar terug komt is het weiland in de Pailjaart, waar we het pad van de speurtocht 
onderhouden voor het scholenwerk. Eind november hebben 12 leden ruim 500 struiken 
geplant op het perceel langs de Kruisbeemdenweg (project Groene Broekbeemd). Aanslui-
tend zijn er nog 100 meidoornstruiken geplant in de Pailjaart.  
 
De groep wordt steeds groter en soms zijn er wel 10 personen aan het werk. Door verhui-
zing en problemen met de gezondheid is er een aantal personen noodgedwongen gestopt. 
Voor komend jaar staan er nog wat dingen te gebeuren, zoals insectenhotels bij de pluktuin 
in Heuveleind en op de Groene Broekbeemd.  
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D     Scholen    
 
Coördinator: Annelies Berende 
Contactpersoon bestuur: Jan Ackermans 
 
De werkgroep scholen bestaat momenteel uit 11 leden.  
 
Door de lockdown van winter 2020-2021 hebben we de voorjaarsactiviteit uitgesteld tot 1 

juni waardoor het bijna een zomerse activiteit is geworden. Het ‘kikkerven’ was een echte 

natuurbeleving, vooral voor Geertje Peeters die ondanks haar ziekte even kwam 

meegenieten met de kinderen aan het water. Er struinden 13 groepen met in totaal 369 

leerlingen rond de vennetjes op de Nieuwe Heide en voerden 14 opdrachten uit: beleving 

met alle zintuigen. 

 

In het najaar is de schooljeugd tussen 22 september en half november in het veld geweest, 

waardoor we bijna in winterse omstandigheden belandden. Er waren 11 groepen met totaal 

289 leerlingen die in de Pailjaart op speurtocht gingen. Het was jammer dat Brabants 

Landschap de traditionele “hooibroei-grashoop” niet op het weilandje achtergelaten had. 

Eén groep had geluk doordat er in de Hokkelstraat een grashoop van de gemeente lag, 

waaruit de warme lucht opsteeg toen de kinderen hun handen in het gras duwden.      

 

 

 

Heel bijzonder was dat 

kinderen iets glibberigs, 

glasachtig doorschijnends 

gevonden hadden. Dankzij 

Emmy, die snel reageerde op 

de foto in onze app-groep, 

konden we de kinderen ver-

tellen dat het sterrenschot of 

heksensnot was. Weer wat 

geleerd! 

 

 

 

 

 

Tijdens het afscheid van Geertje in de Protestantse kerk heeft ondertussen een groep een 

bijzonder moment beleefd door haar in het blauw graslandje te herdenken. 

Terugkijkend realiseren we ons dat wij als werkgroep scholen ondanks corona ons 

jaarprogramma volledig hebben kunnen afwerken. 

Alleen de gezamenlijke evaluatie moesten we door de laatste lockdown telefonisch (een op 

een) afwerken. 
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E     Planten    
 
Voorzitter: Trudy aan den Toorn 
Coӧrdinator: Henk van Kessel 
Contactpersoon bestuur: Henk van Kessel 
Aantal leden: 17 
 
Ook dit jaar zijn veel activiteiten van de plantenwerkgroep niet doorgegaan. Onder andere 
het determineren in ‘t Tejaterke en de vergaderingen die wij normaal gesproken 4 maal per 
jaar organiseren.  
 
Toch hebben we in het afgelopen jaar nog 17 keer een wandeling op de maandagmiddag 
met elkaar gemaakt. Wel in een wat kleinere groep omdat niet iedereen kon of wilde aan-
sluiten door het coronavirus. De waarnemingen worden doorgegeven aan Floron. 
 
In de maanden mei, juni en juli heeft de tweede 
monitoring van de flora plaatsgevonden van de 
landschapselementen aan de Oude Rijksweg 
en aan het Draadeind. Dit wordt in samenwer-
king gedaan met beleidsmedewerker Groen 
Wilco  van den Berg van de gemeente Best en 
met bijendeskundige Ivo Raemakers van on-
derzoeksbureau Ecologica. Op 19 juli is corres-
pondent Theo Louwers meegelopen om hier-
van verslag te doen in Groeiend Best om de 
inwoners van Best over deze activiteit te infor-
meren. 
 
Op 24 juli hebben wij een bezoek gebracht aan 
de Kleine Aarde in Boxtel. 
 
De plantenwerkgroep heeft een app-groep 
waarop bijzonderheden, foto’s en vragen wor-
den gedeeld. Zo houden we in tijden van be-
perkingen contact met elkaar. 
 
 

F     Vogels    
 
Coördinator: Marco Renes 
Contactpersoon bestuur: nader te bepalen 
 
Ook voor de vogelwerkgroep was het wederom een vreemd jaar. Groepsactiviteiten zijn er 
eigenlijk weer niet geweest. Gelukkig zijn de meeste individuele activiteiten wel doorge-
gaan. 
Hieronder een korte opsomming en enkele resultaten. 
 
De gaten van de oeverzwaluwwand zijn dichtgezet en de wand is daarna goed bezet ge-
weest. Naast de oeverzwaluwen heeft ook de ijsvogel wederom gebruik gemaakt van de 
wand. 
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De huiszwaluwtillen hebben ook dit jaar een goede bezetting gekend. Het lijkt erop dat alle 
3 de tillen bezet zijn geweest door de huiszwaluwen. Een mooi succes, want de huiszwaluw 
gedijt beter dankzij onze hulp. Landelijk zien we dat de bezetting van huiszwaluwtillen ook 
toeneemt maar de meeste bezette tillen staan nog steeds in Noord-Brabant. 

 
De nestkasten voor steen- 
en kerkuilen zijn ook weer 
gecontroleerd en bezocht. 
Bij 49 gastgevers zijn 64 
broedlocaties gecontro-
leerd. Dat leverde 19 be-
zette kasten met steenuilen 
op, waarvan 16 broedparen 
en op 4 plaatsen werd mini-
maal 1 volwassen steenuil 
aangetroffen. 
Voor de kerkuil leverde af-
gelopen jaar 3 broedparen 
op en 2 locaties waar mini-
maal 1 volwassen kerkuil 
werd aangetroffen. Resul-
taten waar we trots op zijn.  
 

 
Het paartje slechtvalken in de nestkast op de Sint-Odulphuskerk was ook succesvol, want 
er zijn minimaal twee jongen uitgevlogen. 
 
Torenvalken hebben het in 2021 in Best wederom erg goed gedaan. We hebben minimaal 
5 broedparen gehad, iets wat in jaren niet is voorgekomen. Een deel van dit succes is zeker 
te danken aan het project ErvenPlus. Ook de komende periode is het voor bewoners in het 
buitengebied van de gemeente weer mogelijk om via ErvenPlus meer biodiversiteit op het 
erf terug te krijgen. 
 
Daarnaast is opnieuw meegewerkt aan verschillende tellingen zoals de simultaantelling 
voor houtsnippen in Het Groene Woud en de broedvogeltellingen op Landgoed Heeren-
beek. 
 
Een ander hoogtepunt in de vogelbescherming was de huldiging van Cor Karsemakers en 
Henk van Tuijl. Beiden kregen de zogeheten Gouden Uil opgespeld vanwege hun langdu-
rige inzet voor de uilenbescherming in Brabant. 
Cor Karsemakers had bovendien nog de eer om uit handen van Fred Wouters, directeur 
van Vogelbescherming Nederland, de Gouden Lepelaar te ontvangen. Een terechte waar-
dering voor al zijn activiteiten en inzet gedurende tientallen jaren om vogels te beschermen.    
 
Over de bouwplannen van de gemeente op Aarle loopt er nog steeds overleg met de ge-
meente. En we worden betrokken bij maatregelen ter vervanging van territoria van de steen-
uil, die door de bouwplannen in de knel komen. 
 
Ondanks de coronabeperkingen is er toch veel gedaan. We hopen elkaar het komende jaar 
weer wat meer te zien en zullen proberen de groep wat uit te breiden. 
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G     Natuurfotografie    
 
Coördinator: Roland Kemp 
Contactpersoon bestuur: tot eind april Henk Pruijsen 
Aantal leden: 10  
 
Het eerste wat in je opkomt en waar je de neiging toe hebt als je aan 2021 denkt, is om op 
noemen wat er zoal niet door kon gaan vanwege de beperkte maatregelen met betrekking 
tot het coronavirus. Maar dat weten we, dus daar gaan we niet verder meer op in en kijken 
we vooral naar de positieve dingen van 2021 en de plannen voor 2022. 
 
Op de agenda van de fotowerkgroep 
stond elke maand een fotowandeling ge-
pland en 2 weken daarna online via 
Teams de foto’s met elkaar te bespreken.  
 
We zijn het afgelopen jaar naar verschil-
lende natuurgebieden in Best en omge-
ving geweest. Iedereen ging er op eigen 
gelegenheid naar toe en zo kwamen we 
onder andere in de Pailjaart, de 
Scheeken, Heerenbeek, Everse Akkers, 
bij de Steenoven en op de Landschotse 
Heide. 
 
Foto’s bespreken via Teams is verre van ideaal, maar het houdt wel de binding met de 
groep, wat zeker zo belangrijk is in deze tijd. 
  
In mei werd gevraagd om in Cultuurspoor te exposeren. In korte tijd hebben we een expo-
sitie opgebouwd met de titel ‘Natuurlijk Best’. Naast foto’s ophangen, werden er vitrines 
gevuld over de geschiedenis van de fotografie met oude fotocamera’s en doka-materiaal 
wat je herinnert aan de tijd vóór het digitale tijdperk.  
De lockdown werd precies op tijd opgeheven en zo konden we in de maand juni in de bibli-
otheek exposeren en ons werk aan het publiek tonen. 
 

Voor het programma van het 
IVN verzorgden 2 leden van de 
werkgroep natuurfotografie de 
wandeling ‘Met je fotocamera 
naar Landgoed Heerenbeek’. 
Thema’s waren: landschaps-
compositie en scherpte-diepte. 
 
Tussentijds hebben we voor de 
Lokale Omroep Best TV een 
paar keer een diavoorstelling 
gemaakt. In een programma 
van een half uur zijn er ruim 400 
foto’s getoond. Natuur wordt zo 
letterlijk in beeld gebracht. 
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H    PR en Communicatie   
 
Coördinator: Robine Deleij, tevens contactpersoon als lid van het bestuur 

Samenstelling werkgroep 
Robine Deleij    persberichten / bijdragen Seizoenblad 
Bernard van Duijnhoven Nieuwsbrief / vaste bijdrage Seizoenblad 
Louise Mak    Facebook / Groeiend Best 
Wil Pruijsen    website / Seizoenblad 
Annemieke Renders  ondersteuning Seizoenblad (in de loop van het jaar 2021) 
Joëlle Kastelijn  website (in de loop van het jaar 2021). 

De werkgroep is één keer bij elkaar geweest. De meeste contacten tussen de leden van de 
werkgroep verlopen per mail. In december 2020 is er een oproep uitgegaan om deel uit te 
komen maken van de werkgroep. Dat heeft 3 reacties opgeleverd. In 2021 zijn er introduc-
tiegesprekken gevoerd. Annemieke Renders en Joëlle Kastelijn hebben zich bij de werk-
groep aangesloten. Aan het eind van 2021 heeft Bas Kuiper zich aangemeld en is zich nog 
aan het oriënteren op wat hij graag wil gaan doen binnen de PR-werkgroep. 

Website 
Het belangrijkste werk van de webmasters is het actueel houden van de website. De piek 
van de werkzaamheden is als het nieuwe jaarprogramma is verschenen. Dan worden alle 
activiteiten voor het nieuwe jaar op de website geplaatst en passende foto's erbij gezocht. 
Door de coronamaatregelen moesten de teksten op de website vaak worden aangepast. 
De activiteiten die daarop vermeld worden, moesten worden voorzien van de dan actuele 
informatie (afgelast, beperkende maatregelen). 
 
Seizoenblad 
Er zijn weer 4 Seizoenbladen uitgeko-
men. We zijn heel tevreden met dit 
mooi uitgegeven blad dat we maken via 
Editoo. We zijn meestal heel tevreden 
over de hoeveelheid kopij die wordt 
aangeleverd. Omdat vanwege corona 
veel activiteiten waren afgelast, was er 
soms niet voldoende kopij, zodat we 
tweemaal een blad van 16 pagina's in 
plaats van 20 hebben uitgebracht. 
De werkgroep natuurfotografie levert 
voor elke uitgave de foto aan voor op de 
voorkant. Ook kunnen we uit de promo-
tiemap van de werkgroep natuurfoto-
grafie op de website putten voor de 
Nieuwsbrief en het Seizoenblad. 

Er zijn ieder kwartaal ongeveer 350 exemplaren bezorgd bij of verzonden naar onze leden, 
donateurs en adverteerders. Ook werd het blad op diverse plekken in Best, waar veel pu-
bliek komt, ter inzage gelegd. De collega-IVN's van onze regio Het Groene Woud krijgen 
het blad per mail toegestuurd. 

De bezorgers hebben ook geholpen bij de verspreiding van de wandelfolders van de Best        
Bijzonder! Wandelingen. 
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Nieuwsbrief 

Dit jaar hebben we 15 keer een digitale nieuwsbrief verstuurd naar de leden die zich hier-
voor hebben ingeschreven, naar de IVN-afdelingen in de omgeving en naar de redactie van 
www.inwonersbestenomgeving.nl. Vanwege de coronacrisis zijn er minder nieuwsbrieven 
verstuurd dan we gewend zijn. Veel activiteiten gingen niet door. Hiervoor in de plaats heb-
ben we activiteiten doorgegeven die de lezers binnen de coronamaatregelen zelf konden 
doen. Denk aan activiteiten via de computer, in de eigen tuin, wandelingen, fietstochtjes en 
foto's maken. 

Persberichten 
Robine schreef in 2021 
alle persberichten. In 
verband met de corona-
crisis zijn het overgrote 
deel van de activiteiten 
niet doorgegaan en zijn 
er voor deze activiteiten 
geen persberichten naar 
buiten gegaan. Voor de 
activiteiten die wel zijn 
doorgegaan zijn de pers-
berichten gestuurd naar: 
Omroep Best, Thuis in 

Best, mooiBest, Eindhovens Dagblad en de redactie van inwonersbestenomgeving. Alle 
persberichten van activiteiten, die in 't Tejaterke plaatsvonden, werden ook naar 't Tejaterke 
gestuurd, die ze publiceerde op hun website en waar ze op een beeldscherm bij de ingang 
te zien waren. De activiteiten zijn door de stijgende kosten van de nieuwe uitgever niet meer 
in Groeiend Best gepubliceerd.  Verschillende activiteiten zijn gedeeld via de “Schrijf mee”-
knop op de website van Groeiend Best en geplaatst in de agenda van Groeiend Best op 
hun website. 
 
Facebook 
Het aantal likes op de pagina blijft gestaag groeien en staat in (december 2020 op 259) 
januari 2021 op 346. De pagina heeft (297 in 2020) 398 volgers. Berichten hebben wisse-
lend succes, maar worden redelijk goed bekeken. Meestal heeft een bericht een bereik van 
50-70 mensen. Publicatie van of over onze eigen activiteiten, onderwerpen uit Best en ac-
tuele foto’s bereiken tot wel 200 mensen. Positief is dat de mensen die de pagina liken of 
volgen een trouw publiek vormen. 

 

I     Welkomstcommissie   
 
Coördinator: Ans Wester, tevens contactpersoon als lid van het bestuur 
Leden: Hanny van Rooij, Frans Erich, Ellen Toben en Ans Wester. 
 
Ondanks het feit dat veel activiteiten niet zijn doorgegaan, hebben zich dit jaar toch 14 
nieuwe leden en 2 huisleden aangemeld. Met iedereen hebben we telefonisch contact 
gehad. Huisbezoek was jammer genoeg niet mogelijk. We hopen dat we de nieuwe leden 
op de ledendag van 2022 kunnen begroeten en kunnen laten zien waar IVN Best voor staat. 
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3 Contacten met derden 

A     Gemeente Best, Klankbordgroep Groen 

IVN Best heeft zitting in de Klankbordgroep Groen van de gemeente Best, ook wel het 

groenoverleg genoemd. Deze groep brengt advies uit aan de gemeente Best inzake groen. 

In deze groep zitten afgevaardigden van de Populierenwerkgroep Het Groene Woud, het 

bewonersoverleg Buitengebied Aarle-Heikant (BOBAH), de Zuidelijke Land- en Tuinbouw-

organisatie (ZLTO), het Bewonersoverleg Best-Oost (BOBO), de Jagersvereniging Best, 

Erfgoedvereniging Dye van Best, Best Duurzaam (BD) en IVN Best.  

Marco Renes en Marijke Abrahams zitten namens IVN Best in dit overleg. In 2021 zijn er 5 
vergaderingen geweest, waarvan 4 via MS Teams.  
 
Belangrijke zaken die 
op de agenda hebben 
gestaan zijn: 
De inbreng van de 
eerste groene pro-
jecten door de deel-
nemende partijen in 
de klankbordgroep. 
Projecten zijn een 
plukbos in Heivelden 
(BD), een wandelver-
binding in de Vleutse 
Kampen (BOBO), de 
Groene Broekbeemd 
(IVN) en het herstel 
van een oud zandpad 
(BOBAH). 
Het IVN heeft een 
project ingediend voor 
het gemeentelijk per-
ceel aan de Kruis-
beemdenweg. Het 
perceel wordt inge-
richt zoals het vroeger eeuwenlang is gebruikt, met knotwilgen, geriefbosjes en een poel. 
Samen met Erfgoedvereniging Dye van Best zal op termijn een informatiepaneel worden 
gemaakt. Door de groene inrichting van het perceel neemt de biodiversiteit daar toe. Eind 
november zijn er door IVN-leden dik 500 struiken en bomen geplant. 
 
Verder heeft de adviesgroep een toelichting gekregen op de voortgang van de nieuwe wijk 
Aarlesche Erven, het initiatief om samen met de gemeente Son een ontwikkelingsvisie op 
te stellen over de Nieuwe en Sonse Heide, de ontwikkeling van een snelfietsroute langs het 
kanaal en de planning van een vierde zonnepanelenveld in Best.  
 
Samen met de medewerkers van de groenafdeling heeft het IVN wederom een aantal land-
schapselementen geschouwd.  Het IVN heeft tijdens deze schouw aangegeven welke be-
heersmaatregelen wenselijk zijn. In 2022 wordt dit project afgesloten met een laatste inven-
tarisatieronde.   
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B     Projecten waarbij IVN Best betrokken is 
Wandelboekje voor Best 

Op 31 augustus zijn de 9 folders van de ‘Best Bijzonder! Natuurwandelingen’ tijdens een 

bijeenkomst op het Stationsplein officieel aan de gemeente aangeboden. Wethouder Stan 

van der Heijden heeft ze uit handen van onze voorzitter Jan Ackermans in ontvangst geno-

men. Na een kort openingswoordje van Jan Ackermans hebben de genodigden onder be-

geleiding van 4 IVN-gidsen een deel van de Dorpswandeling gelopen. Bij de molen is ter 

afsluiting van het project een drankje bij Eeht genuttigd. Hiervoor waren speciaal de leden 

van de werkgroep natuurfotografie uitgenodigd in verband met door hen aangeleverde 

foto’s. 

Alle leden en relaties hebben 3 setjes van de wandelfolders ontvangen, wat een flinke klus 

was.  

Van de wandelroutes zijn niet alleen folders beschikbaar, maar ze zijn ook te lopen met de 

IVN-wandelroute-app. De folders worden verder op diverse locaties in Best neergelegd en 

zijn altijd gratis te krijgen via het secretariaat.  

 

 

Wisseltentoonstellingen 

De coördinatie van de wisseltentoonstelling ligt in handen van bestuurslid Ans Wester. 

Door de periodes van sluiting, waar ook buurthuis "De Kadans" bij hoorde, was het niet 

mogelijk voor het publiek om de IVN-expositie in de vitrine te bekijken. Om dit voor 3 aan-

eengesloten maanden mogelijk te maken, is van het oorspronkelijke schema afgeweken. 

De tentoonstelling van de werkgroep Wandelingen heeft tot en met augustus in de vitrine 

gestaan. Het bestuur heeft de rest van het jaar voor zijn rekening genomen tot 1 februari 

2022. De twee werkgroepen die daardoor niet aan de beurt kwamen zijn doorgeschoven 

naar 2022. De vogelwerkgroep exposeert als eerste. 
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Door de nieuwste ontwikkelingen van de fusie van bibliotheek Best met de bibliotheek uit 

Eindhoven is het nog onduidelijk of en wanneer er een 2e vitrine van het IVN kan worden 

gerealiseerd in Best. We hopen daar in 2022 meer over te horen. 

 

Boomfeestdag: Afgelast vanwege corona 

 

Groen en Grijs       

In verpleeghuis Archipel Kanidas Best verzorgt Cor Karsemakers het hele jaar door work-

shops over de natuur voor de oudere en dementerende bewoners. In 2021 is dat door co-

rona soms tijdelijk niet mogelijk geweest. De zelfstandig wonende ouderen kregen in ’t Te-

jaterke de natuurworkshops. 

Na de bijeenkomst van 24 oktober hebben de medewerkers van Archipel en van ‘t Teja-

terke mede gezorgd voor de feestelijke invulling van de uitreiking van de Gouden lepelaar 

aan Cor Karsemakers door Vogelbescherming Nederland.   

 

Samenwerking met Best Duurzaam 

Contactpersoon Jan Ackermans 

Duurzaamheid neemt in onze huidige samenleving een belangrijke plaats in. Ook IVN Best 

spant zich in om duurzaamheid inhoud te geven met name op het gebied van biodiversiteit, 

vervuiling en klimaateffecten op de natuur. Tevens is samenwerking met andere organisa-

ties een noodzakelijkheid. Gezamenlijk bereik je meer dan alleen. Dat heeft geleid tot een 

samenwerkingsverband met Best Duurzaam. Diverse projecten worden gezamenlijk geor-

ganiseerd en/of uitgevoerd. Er waren en zijn plannen om de samenwerking ook in een con-

venant vast te leggen. Door diverse omstandigheden intern en de coronacrisis is dat nog 

niet geëffectueerd. In 2022 gaan we energiek door om de samenwerking te continueren en 

zo mogelijk te intensiveren op zowel inhoudelijk als organisatorisch vlak. 

In het kader van de Dag van de Duurzaamheid heeft het IVN samen met Best Duurzaam 

een duurzaamheidsquiz gepubliceerd in Groeiend Best. De prijswinnaars ontvingen een 

jaar lidmaatschap van IVN Best met een boek.  
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4     Financieel jaarverslag  
 
 
 

 

 
 

Resultaten 2021

hfdstk Nr Omschrijving Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

05 Kostenplaatsen / Indirecte kosten

500 Bestuur -€                     2.361,00€           -€                     816,48€               -€                     816,48€               

501 Werkgroep Jeugd -€                     133,00€               -€                     14,00€                 -€                     14,00€                 

502 Werkgroep Scholen 160,00€               315,00€               160,00€               147,86€               12,14€                 -€                     

503 Werkgroep Landschapsbeheer -€                     932,00€               -€                     483,00€               -€                     483,00€               

504 Werkgroep Vogels 100,00€               30,00€                 55,00€                 13,00€                 42,00€                 -€                     

505 Werkgroep Wandelingen 460,00€               890,00€               230,00€               271,01€               -€                     41,01€                 

506 Activiteiten commissie 783,00€               2.933,00€           -€                     -€                     -€                     -€                     

5061 Act: Lezingen -€                     -€                     2,50€                   133,14€               -€                     130,64€               

5062 Act: Cursus -€                     -€                     15,00€                 15,00€                 -€                     -€                     

5063 Act: Excursies -€                     -€                     99,00€                 154,00€               -€                     55,00€                 

5069 Act Overig -€                     -€                     -€                     192,54€               -€                     192,54€               

507 Werkgroep Planten -€                     769,00€               -€                     62,00€                 -€                     62,00€                 

508 Werkgroep PR & Communicatie 2.075,00€           2.369,00€           -€                     -€                     -€                     -€                     

5081 Seizoensblad -€                     -€                     1.450,00€           1.977,25€           -€                     527,25€               

5089 PR overig -€                     -€                     -€                     99,22€                 -€                     99,22€                 

509 Werkgroep Natuurfotografie -€                     810,00€               -€                     296,89€               -€                     296,89€               

510 Werkgroep Leden -€                     10,00€                 -€                     -€                     -€                     -€                     

550 IVN Nederland -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

06 Projectrekeningen

601 Project Bijenhotels voor scholen -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
604 Project Wandelroutes -€                     -€                     198,14€               198,14€               -€                     -€                     
607 Project Natuurwerkdag 150,00€               150,00€               150,00€               89,89€                 60,11€                 -€                     
610 Project Groene broekbeemd -€                     -€                     300,00€               300,00€               -€                     -€                     
680 Project 50 jaar IVN Best 2020 5.700,00€           6.696,00€           4.200,00€           4.200,00€           -€                     -€                     

09 Overige resultaten, niet geoormerkt

900 Incidentele verliezen en winsten -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
901 Contributie 8.050,00€           3.484,00€           7.462,00€           2.796,00€           4.666,00€           -€                     
910 Bijdragen Donateurs 240,00€               -€                     285,50€               -€                     285,50€               -€                     
920 Subsidies op jaarbasis 450,00€               -€                     450,00€               -€                     450,00€               -€                     
940 Vergoeding activiteiten voor derden 100,00€               -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

9401 Veldlesproject SPILL -€                     -€                     120,00€               -€                     120,00€               -€                     
9409 Activiteiten anderen rest -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

980 Inkomsten Project 50 jaar IVN Best 2020 -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
990 Bank -€                     -€                     -€                     212,56€               -€                     212,56€               
993 Barvergoeding Tejaterke 50,00€                 -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
995 Verhuur Verenigingsruimte -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
998 Overige inkomsten 100,00€               -€                     7,50€                   -€                     7,50€                   -€                     
999 Jaarresultaat -€                     -€                     -€                     2.712,66€           -€                     2.712,66€           

Subtotaal 18.418,00€         21.882,00€         15.184,64€         15.184,64€         5.643,25€           5.643,25€           

Verlies / Winst 3.464,00€           -€                     0,00€                   -€                     -€                     -€                     

Totaal 21.882,00€         21.882,00€         15.184,64€         15.184,64€         5.643,25€           5.643,25€           

Grootboekrekeningen Gesaldeerde Resultaten

7-2-2022 14:55

Begroting

1 januari 2021

Resultaten

7-2-2022 14:55
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Balans2021

hfdstk Nr Omschrijving Bezit (Activa) Bestemd (Passiva) Bezit (Activa) Bestemd (Passiva)

0 Vaste activa, eigen vermogen, langlopend vreemd vermogen, voorzieningen

011 Inventaris Verenigingsruimte 52,00€              -€                             40,00€              -€                             
012 Audiovisuele middelen, PC 1.442,00€        -€                             923,00€           -€                             
013 Geprepareerde dieren -€                  -€                             -€                  -€                             
014 Gereedschap / hulpmiddelen 2.760,00€        -€                             2.163,00€        -€                             
071 Voorziening Project Groene BroekBbeemd -€                  -€                             -€                  224,71€                      
072 Voorziening ledendag 2022 -€                  -€                             -€                  2.542,51€                   
073 Voorziening jeugd aktiviteiten -€                  -€                             -€                  1.152,00€                   
074 Voorziening project wandelroutes -€                  -€                             -€                  1.613,89€                   
081 Reserve vervanging inventaris Verenigingsruimte -€                  4.262,00€                   -€                  4.274,00€                   
082 Reserve vervanging AV-middelen / PC -€                  2.036,00€                   -€                  2.555,00€                   
083 Reserve vervanging geprepareerde dieren -€                  -€                             -€                  -€                             
084 Reserve vervanging gereedschap / hulpmiddelen -€                  7.803,00€                   -€                  8.400,00€                   
085 Voorziening verenigingsjubileum -€                  3.500,00€                   -€                  -€                             
086 Voorziening  leden jubilea -€                  1.224,00€                   -€                  130,00€                      
087 Voorziening scholing natuurgidsen -€                  721,30€                      -€                  1.053,30€                   
088 Voorziening negatief projectresultaat -€                  350,00€                      -€                  350,00€                      
089 Voorziening dubieuze debiteuren -€                  -€                             -€                  -€                             
090 Algemene reserve -€                  13.250,40€                -€                  15.597,06€                

01 Financiele rekeningen, kortlopende vorderingen en schulden

100 Kas penningmeester 163,50€           -€                             275,00€           -€                             
101 Kas ruimtebeheer -€                  -€                             -€                  -€                             
110 ING  Betaalrekening 1.140,95€        -€                             3.912,64€        -€                             
111 ING  Vermogen Spaarrekening (Bestemd geld) 16.396,00€     -€                             16.396,00€     -€                             
112 ING  Zakelijke Spaarrekening ("Vrij" te besteden) 14.000,00€     -€                             14.000,00€     -€                             
130 Debiteuren -€                  -€                             150,00€           -€                             
140 Crediteuren -€                  238,63€                      -€                  13,73€                         
150 Vooruitbetaalde bedragen Algemeen 227,75€           -€                             164,56€           -€                             
160 Vooruitontvangen bedragen Algemeen -€                  502,00€                      -€                  -€                             
161 Vooruitontvangen bedragen Project Bijenhotels voor scholen -€                  -€                             -€                  -€                             
163 Vooruitontvangen bedragen Jeugd -€                  1.152,00€                   -€                  -€                             
164 Vooruitontvangen bedragen Project wandelroutes -€                  1.812,03€                   -€                  -€                             
171 Vooruit ontvangen contributie -€                  -€                             -€                  118,00€                      
180 Vooruitontvangen bedragen Project 50 jaar IVN Best 2020 -€                  700,00€                      -€                  -€                             

02 Tussenrekeningen

200 Kruisposten -€                  -€                             -€                  -€                             
210 Opsplitsen -€                  -€                             -€                  -€                             
250 Vraagposten -€                  -€                             -€                  -€                             

03 Voorraad grondstoffen, hulpmaterialen, handelsgoederen

304 Onderhanden werk Project Wandelroutes -€                  -€                             -€                  -€                             
307 Onderhanden werk Project Natuurwerkdag -€                  -€                             -€                  -€                             
380 Onderhanden werk Project 50 jaar IVN Best 2020 1.369,16€        -€                             -€                  -€                             

Subtotaal 37.551,36€     37.551,36€                38.024,20€     38.024,20€                

Verlies / Winst 0,00€                -€                             -€                  -€                             

Totaal 37.551,36€     37.551,36€                38.024,20€     38.024,20€                

Grootboekrekeningen

1 januari 2021 7-2-2022 14:55
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5     Plannen 2022 
 
Ook dit jaar is het weer gelukt om gezamenlijk een mooi jaarprogramma in elkaar te zetten.  

Als bijzondere activiteiten wordt een bezoek gebracht aan de Kleine Aarde met imkerij, een 

rondleiding bij tuinderij De Es en is er een lezing over en excursie naar het natuurgebied de 

Deurnsche- en Mariapeel. Samen met Erfgoedvereniging Dye van Best komt er een lezing 

over “de natuur als vriend of vijand”. Voor kinderen zijn er een viertal excursies in het 

jaarprogramma opgenomen en de kinderen van de basisschool gaan in het voor- en najaar 

met de klas op pad met het IVN.  

 

Er zal op zondag 22 mei een feestelijke ledendag worden georganiseerd met 3 

wandelingen, 2 fietstochten, verschillende IVN-activiteiten en ter afsluiting een feestelijke 

maaltijd. 

In het programma van 2022 zijn veel verschillende wandelingen opgenomen zodat iedereen 

in de gelegenheid is om mee te gaan. Zo zijn er wandelingen op zondagen, avonden en 

middagen door de week. Er is een vroege wandeling met ontbijt en ook korte kleine 

wandelingen voor wie niet meer zo snel is.  

Op verzoek van LEV Best verzorgt Erfgoedvereniging Dye van Best een wandeling met 

nieuwkomers in Best om het dorp te leren kennen. Het IVN gaat met de nieuwkomers 

wandelen op de Nieuwe Heide.  

 

Op de website www.ivn.nl/best staat het hele jaarprogramma. Daarnaast staat er 

uitgebreide informatie over de afdeling zelf. De vereniging is ook te volgen op Facebook: 

www.facebook.com/ivnbest. 

                   

 

http://www.facebook.com/ivnbest

