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Beste lezer, 

Hierbij de nieuwsbrief van april met weer een aantal geselecteerde wetenswaardigheden rond natuur 

en duurzaamheid. Maar centraal staat deze keer nieuws van de bestuurstafel. 

Door zijn maandelijkse verschijning is de nieuwsbrief een aanvulling op ons Groene Blad, dat circa 

vijf keer per jaar verschijnt. Iedere maand rond de tiende komt er een nieuwe nieuwsbrief uit. 

Kopij kan uiterlijk tot de zesde van de maand worden verstuurd aan  

nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl. Veel leesplezier gewenst. 

 

Van de bestuurstafel 

Evenementen en bijeenkomsten zijn wegens de coronacrisis tot 1 juni afgelast. 

Zie hiervoor de algemene informatie op onze website. 

 

BELANGRIJK 

De Groenhof is in ieder geval tot 1 juni gesloten. Als er in De Groenhof spullen liggen die je nodig hebt 

voor je IVN-werk, dan kun je die gerust ophalen.  

 

Algemene ledenvergadering 

De opgelegde beperkingen brengen met zich mee dat de Algemene ledenvergadering (ALV) op 15 

april niet kan doorgaan. Deze vergadering is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De kans is aanwezig dat 

de ALV, zoals de statuten (art. 16 lid 3) voorschrijven, niet uiterlijk zes maanden na afloop van het 

verenigingsjaar gehouden kan worden. Gezien de bijzondere oorzaak van het uitstel is naar de 

mening van het bestuur een overschrijding van de statutaire termijn niet bezwaarlijk. 

Lang uitstel levert enkele praktische aandachtspunten op, deze staan hieronder met  aangeduid.  

 

Jaarverslag 2019 

Het jaarverslag 2019 inclusief de jaarrekening 2019 wordt de komende weken afgerond en aan de 

leden beschikbaar gesteld. De formele besluiten die de ALV over het jaarverslag moet nemen, kunnen 

zonder bezwaar even wachten. 

 

Begroting 

De begroting 2020 en de subsidiebegroting 2021 zullen ook binnenkort beschikbaar zijn. 

 De begroting 2020 is een voortzetting van onze gebruikelijke begrotingssystematiek. De 

budgetten wijken niet wezenlijk af. Het bestuur stelt voor de nog niet vastgestelde begroting 2020 

als uitgangspunt te nemen bij onze activiteiten in 2020. Op basis van deze begroting kunnen 

kosten worden gemaakt en gedeclareerd. 

 De subsidieaanvraag 2021 met de subsidiebegroting 2021 moet vóór 1 mei 2020 bij de gemeente 

worden ingediend. Het bestuur stelt de leden voor om de daarvoor opgestelde begroting aan de 

gemeente aan te bieden met de mededeling dat de ALV daaraan nog geen goedkeuring heeft 
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gegeven. Mocht de ALV de conceptbegroting later wijzigen, dan zenden wij de aangepaste 

begroting 2021 na.  

Met deze aanpak kan de gemeente onze begroting alvast in hun cijfers meenemen. 

 Als je bezwaar hebt tegen deze werkwijze, wil je dan per ommegaande, uiterlijk 22 april a.s. je 

mening beargumenteerd kenbaar maken bij het secretariaat. Jouw reactie ontvangen we bij 

voorkeur per mail. 

 

Bezetting bestuur 

Het interim-bestuur heeft als één van zijn hoofdtaken meegekregen om te voorzien in een nieuw 

bestuur met ingang van de komende ALV. Door het uitstel hiervan zal het interim-bestuur wat langer 

aanblijven. De zittende interim-bestuursleden zijn daarmee akkoord. 

 

Invulling vacatures 

Voor de bestuursfuncties voorzitter, penningmeester en secretaris is het afgelopen jaar gezocht naar 

geschikte kandidaten. De wervingsactiviteiten hebben een aantal kandidaten opgeleverd. Zij stellen 

zich via de bijlage bij de nieuwsbriefmail voor. 

 

Kandidaat voorzitter 

Ons IVN-lid Leo Pruis heeft zich beschikbaar gesteld voor de voorzittersfunctie. Het 

bestuur acht hem daarvoor uitermate geschikt en draagt hem als kandidaat-voorzitter 

voor aan de ALV.  

 

Kandidaat penningmeester 

Werving buiten onze vereniging heeft ons in contact gebracht met Heiny Achterberg. 

Zij beschikt naar het oordeel van het bestuur over de juiste kennis en capaciteiten om 

de functie van penningmeester goed te kunnen vervullen. Ze is inmiddels lid. Het 

bestuur draagt haar aan de ALV voor ter benoeming.  

 

 In oktober 2019 heeft interim penningmeester Dirck Vroonland om gezondheidsredenen zijn 

bestuursfunctie met onmiddellijke ingang moeten neerleggen. Vanaf dat moment kreeg de 

secretaris formeel de penningmeesterstaken erbij. Uit praktische overwegingen zijn die taken door 

het bestuur gedelegeerd aan onze administrateur (en oud-penningmeester) Hanneke Baretta-

Bekker. 

 Hanneke heeft de afgelopen jaren uiterst consciëntieus haar taak uitgevoerd, zo ook dit extra jaar 

als administrateur. De taakverzwaring die de vacature penningmeester meebracht, heeft ze willen 

dragen. 

 Met de geslaagde werving van een kandidaat penningmeester en financieel administrateur (zie 

hierna) is voor Hanneke het moment aangebroken om haar taken over te dragen. Hanneke heeft 
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te kennen gegeven geen verder uitstel van overdracht te willen. Alleszins begrijpelijk en zeer 

acceptabel. 

 Het bestuur is voornemens om vooruitlopend op de benoeming van Heiny alvast het inwerktraject 

te starten. Hanneke stelt dat erg op prijs. De formele functie van penningmeester zal vooralsnog 

bij de secretaris blijven. Na de benoeming door de ALV neemt Heiny de penningmeesterstaak 

formeel over. 

 Deze aanpak kent één belangrijk risico. In het ergste geval hebben we straks een ingewerkte 

penningmeester die niet door de ALV wordt benoemd. Dat wil het bestuur graag voorkomen. 

Daarom: 

 Als je op voorhand bezwaar hebt tegen de benoeming van Heiny, of de door het bestuur 

voorgestelde inwerkperiode, wil je dan per ommegaande, uiterlijk 22 april a.s. je mening 

beargumenteerd kenbaar maken bij het secretariaat. Jouw reactie ontvangen we bij voorkeur per 

mail. 

 

Secretaris 

De wervingsactiviteiten voor een nieuwe secretaris hebben geen kandidaat opgeleverd. Het bestuur is 

verheugd dat de huidige interim-secretaris Hans Hardeman heeft toegezegd bereid te zijn de interim-

termijn van één jaar met twee jaar te verlengen naar een volle bestuurstermijn van drie jaar. 

Samen met de nieuwe voorzitter en penningmeester hebben we dan weer een volledig dagelijks 

bestuur. 

 

Overige bestuursleden 

Ilse Kanij maakt op de komende ALV haar eerste bestuurstermijn van drie jaar vol. Zij heeft te kennen 

gegeven herkiesbaar te zijn. 

Anne-Marie van Haastert is inmiddels vijf jaar bestuurslid. Voor haar begint na de ALV het laatste 

jaar van haar tweede bestuurstermijn, daarna is zij niet herkiesbaar. 

Alle termijnen van de te benoemen bestuursleden lopen tot de ALV van 2023 behalve de 

bestuurstermijn van de te benoemen secretaris. Deze loopt tot de ALV van 2022. 

 

Financieel administrateur 

Voor de functie financieel administrateur hebben de wervingsactiviteiten meerdere 

kandidaten opgeleverd. Met enkele kandidaten zijn gesprekken gevoerd. Uiteindelijk is 

kandidaat Dick Wesselo aan het bestuur voorgedragen voor benoeming tot financieel 

administrateur. Dick is in de bestuursvergadering van 3 maart jl. door het bestuur 

benoemd en inmiddels volop aan de slag. 
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Overig nieuws 

Nationale Zaaidag 

Op 22 april is het Nationale Zaaidag. De stichting 

Bijenvrienden en de Bijenstichting roepen 

particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en 

andere grondbezitters op om bloemstroken aan te 

leggen, zodat er één groot bloemenlint voor bijen 

ontstaat.  

Al langere tijd is duidelijk dat bijen en andere insecten 

bedreigd worden.  

Door het voedselaanbod te verhogen kan je jouw 

bijdrage leveren. Dat moeten dan wel geschikte 

bloemen zijn waar bijen voedsel kunnen vinden, dus 

bij voorkeur enkelbloemige soorten. Daarnaast is het 

belangrijk dat de zaden/planten niet met 

bestrijdingsmiddelen zijn behandeld en dus van 

biologische teelt afkomstig zijn.  

Bron: https://www.thepollinators.org/  

 

Burgerinitiatief: Verbied Fossiele Reclame  

Gezien de urgentie om de opwarming van de aarde te 

beperken tot 1,5 graad zijn maatregelen als ‘nudgen’, 

‘stimuleren’ en ‘bewustmaken’ niet meer genoeg.  

Fossiele reclame: 

- houdt fossiele brandstof ‘normaal' 

- misleidt over de rol van olie- en gasbedrijven in  

het verergeren van de klimaatcrisis 

- verleidt tot meer vliegen of grotere benzineauto's 

Een reclameverbod voor de fossiele sector is in 30 jaar 

klimaatbeleid nog nooit ter sprake geweest in de Tweede 

Kamer. Dat gaan wij samen veranderen! 

Met uw handtekening onder dit burgerinitiatief kunt u echt 

verschil maken. Als we 40.000+ handtekeningen hebben, is 

de Tweede Kamer verplicht om over het burgerinitiatief te 

spreken. Teken de petitie. 
 

Nationale Bijentelling 

Op 18 en 19 april organiseert Nederland Zoemt voor de 

derde keer de Nationale Bijentelling. Kom je ook in 

actie voor de wilde bij? We roepen iedereen op om dan 

een half uurtje bijen te tellen in achtertuin of park. 

Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen 

weet. Je wordt stap voor stap meegenomen bij het 

herkennen van veel bijensoorten. Zie de instructievideo 

op de website van Nederland Zoemt. Daar kun je je 

ook inschrijven voor deelname. Klik op 

https://www.nederlandzoemt.nl/.  
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Binnenveld in het nieuws 

Vlak na de publicatie van het artikel in Trouw "Waar 

blijft die nieuwe natuur?" op 19 feb. brak een 

discussie los over de natuurontwikkeling in het 

Binnenveld. Roelof de Jong, onze IVN-weidevogel 

werkgroep coördinator heeft hierop een reactie 

geschreven. Op verzoek van Ida Marsman 

(coördinator werkgroep Natuurpaden) heeft Peter van 

Hooff een reactie hierop geschreven. Hij is IVN-lid 

Zuidwest Veluwezoom en van de KNNV 

Wageningen. Hij wordt gezien als een groot kenner 

van het Binnenveld. In het volgende nummer van het 

Groene Blad staat een samenvatting van het artikel 

en de reacties daarop. 

 

Boom van het Jaar 2020 

Half maart is de winnaar van de Europese verkiezing 

voor de Boom van het Jaar bekendgemaakt. De 

Nederlandse kanshebber was de Heksenboom in 

Bladel. Die eindigde op de vierde plaats. 

De hoogste eer ging naar een boom in het 

Tsjechische Chudobin. De 'bewaker van het 

overstroomde dorp' kreeg meer dan 47.000 stemmen. 

De 350 jaar oude grove den is vernoemd naar het 

ondergelopen dorp Chudobín, dat werd opgeofferd 

voor de bouw van een stuwmeer.  

Bron: https://www.treeoftheyear.org  

 

Nieuwe KuikenTeller app 

Misschien heb je weleens waarnemingen doorgegeven met 

de KuikenTeller app, maar helaas werkte de app niet voor 

iedereen probleemloos. Aangezien het eendenkuikenproject 

één van de hoofdprojecten van het Jaar van de Wilde Eend 

is, hebben we besloten om de app helemaal opnieuw te 

bouwen. Daarnaast kun je via KuikenTeller.org ook op 

internet waarnemingen invoeren.  

Mocht je meer informatie willen, bezoek dan de 

projectpagina van het Jaar van de Wilde Eend. Hier vind je 

ook een uitgebreide handleiding voor de nieuwe 

KuikenTeller app. 

De eerste waarnemingen van kuikens zijn binnen, het 

seizoen staat op het punt om los te barsten! 
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Week van de teek uitgesteld 

De Week van de teek, gepland van 6 tot en met 10 

april, wordt uitgesteld naar de week van 22 tot en met 

26 juni. Reden zijn de nieuwste coronamaatregelen. 

Bovendien zijn de meeste deelnemende partijen 

momenteel volledig in beslag genomen met de 

bestrijding van de corona epidemie. In de nieuwsbrief 

van juni komt er uitgebreidere informatie over de 

Week van de teek. 

Kijk voor meer informatie op: 

https://www.weekvandeteek.nl  

 

Groen om te doen 

Het coronavirus vraagt veel van ons. Een nieuwe manier 

van (thuis)werken, kinderen die ineens thuis zijn en 

vakanties en uitjes die wegvallen. We ervaren onrust en 

onzekerheid over onze gezondheid van familie, vrienden en 

onszelf. Juist in zo'n periode is het belangrijk om goed voor 

jezelf én voor elkaar te zorgen. De natuur helpt hierbij. Dat 

kan heel corona-proof: in je huis, in je tuin of op je balkon.  

Plan een vast groen moment in je dagelijkse routine, 

bijvoorbeeld tijdens je lunchpauze. Even je hoofd 

leegmaken, wat groens doen en tot jezelf komen. Neem elke 

dag de tijd om van de natuur te genieten en laat je 

gedachten opbloeien tot creatieve ideeën! Elke dag vind je 

op de pagina #groenomtedoen een nieuwe groene tip! 

Bron: https://www.ivn.nl/groen-om-te-doen  

 

Sporen uit de ijstijd op de Utrechtse Heuvelrug 

Nederland is tijdens twee ijstijden gedeeltelijk met ijs 

bedekt geweest. Dat heeft grote gevolgen gehad voor 

het landschap. De laatste keer dat het ijs uit 

Scandinavië tot in Nederland kwam, was gedurende  

de voorlaatste ijstijd. Het ijs reikte toen tot de lijn 

Nijmegen-Utrecht-Haarlem. Langs deze lijn en ook ten 

noorden van die lijn zien we vormen in het landschap 

die in die periode ontstaan zijn. De meest bekende 

vormen van deze voorlaatste ijstijd zijn de stuwwallen. 

Toen is ook de Utrechtse Heuvelrug ontstaan. Ook de 

laatste ijstijd heeft het landschap getekend, ook op de 

Utrechtse Heuvelrug. Dat kun je nog goed zien in Elst 

op Plantage Willem III, waar sneeuwsmeltwaterdalen 

en vorstwiggen nog getuigen zijn van de ijstijden. Kijk 

naar een kort, maar mooi videofragment. 

Bron: https://www.bnnvara.nl/vroegevogels  
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Klantenpas Welkoop voor IVN 

In de vorige nieuwsbrief stond informatie over de klantenpas 

van Welkoop. Groene verenigingen als IVN krijgen op deze 

pas niet 1% korting maar 10%!!! De punten die op deze 

manier gespaard zijn worden één keer per jaar uitgekeerd. 

Moestuin de Duiventoren heeft nu ook een klantenpas voor 

IVN. Mocht je IVN, en met name moestuin de Duiventoren 

willen steunen, dan kun je voortaan bij de kassa aangeven 

dat de punten op de IVN pas gezet mogen worden. Ze 

hebben daarvoor een pas bij de kassa hangen en scannen 

deze dan, in plaats van je eigen pas. We hopen dat er veel 

gebruik gemaakt gaat worden.  

 

De klimaatcrisis wacht niet 

Op 3 april zou de internationale klimaatstaking zijn 

gehouden als de Corona geen roet in het eten had 

gegooid. Maar door de bijgevoegde brief te 

ondertekenen kunnen we de overheid toch nog 

massaal oproepen om eindelijk eens hun stinkende 

best te doen verdere klimaatopwarming tot het 

maximale te beperken. 

Ik vind deze campagne erg belangrijk en hoe meer 

steun we krijgen, des te groter de kans op succes. Je 

kunt meer lezen over dit onderwerp en de petitie 

tekenen door op deze link te klikken. 

Dankjewel! Ida Marsman 

 

Activiteiten 

18 en 19 april Nationale Bijentelling 

22 april Nationale Zaaidag 
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