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Beste leden, 

Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als het jaar van Corona. We moesten onze 

geplande activiteiten aanpassen aan de steeds veranderende corona-maatregelen. 

 

Vanaf medio maart hadden we met de eerste besmettingsgolf te maken en konden 

fysieke bijeenkomsten niet meer plaatsvinden. Activiteiten konden niet of enkel in 

aangepaste vorm plaatsvinden. 

 

Na de eerste Corona golf werd het weer mogelijk om met in achtneming van 

maatregelen zoals afstand houden, handen wassen en registratie van deelnemers in 

beperkte mate buitenactiviteiten te organiseren. Met de komst van de tweede golf 

werd geen enkele activiteit meer toegestaan.  

We hopen dat we de komende jaren onze activiteiten weer helemaal kunnen 
hervatten en dat we op jullie bijdrage en steun mogen blijven rekenen.  

Het bestuur. 

 

Bestuursactiviteiten 

Volgens de statuten dienen we binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een 

jaarvergadering uit te schrijven. In 2020 kon op grond van de spoedwet COVID-19 daarvan 

worden afgeweken. Daar heeft het bestuur gebruik van gemaakt en op 24 september werd 

een Algemene Ledenvergadering gehouden in de Veldschuur te Bemmel.  

Het bestuur bestond tot dan toe uit; Will Bemelmans, Herman Hendriks, Laetitia de Koning 

en Annelies Stokkel aangevuld met 2 interim bestuursleden Birgitte Walgreen en Annette 

Willemen. Birgitte Walgreen is tijdens de ledenvergadering verkozen tot secretaris en verving 

daarmee Laetitia de Koning die afscheid nam. Annette Willemen werd als algemeen 

bestuurslid aan het bestuur toegevoegd en is bereid gevonden om in 2021 de taken van 

penningmeester van Annelies Stokkel over te nemen. 
Na de vergadering werd een zeer inspirerende presentatie “Vlinders in de Tuin” 

gegeven door Ineke Radstaat van De Vlinderstichting. 

Met ingang van 2021 zal de inning van contributies rechtstreeks via de landelijke IVN 

verlopen via automatische incasso. Eind 2020 zijn de leden, waarvoor we zelf nog de 

inning verzorgden, benaderd en verzocht om toestemming te geven voor inning 

vanuit de landelijk IVN.  

 

Publiciteit 

Herman Hendriks heeft ook in 2020 zorg gedragen voor de publiciteit in de pers en op 

facebook. Het bijhouden van de website en het plaatsen van berichten daarop werd 

weer verzorgd door Annette Willemen. 

Per 1 januari 2021 is de hoasting van de domeinnaam IVNRijnWaal.nl en de 
IVNRijnWaal mailboxen overgegaan van Antenna naar Hoasted. 
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Ledenactiviteiten 

Het ledenbestand bedraagt al een aantal jaren circa 130.  

Bijeenkomsten voor leden, zoals oliebollentocht e.d. vonden in 2020 niet plaats. 

Gelukkig hadden we tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst nog geen last van Corona, dus 

deze is gewoon doorgegaan. 

Publieksactiviteiten 

We hebben in 2020 een activiteitenfolder gemaakt van jan. 2020 t/m juli 2021 

(anderhalf jaar) om zo in 2021 te komen tot een folder van augustus t/m juli.  

In 2020 konden veel publieksexcursies niet doorgaan. In de periode tussen begin juli 

en half oktober konden excursies wel weer plaatsvinden echter alleen met een 

beperkte groepsomvang.  

De polderbende, excursies met jonge kinderen, kon met maximaal twee volwassen 

gidsen vaker op stap. Zij zijn vijf keer op stap geweest met gemiddeld 15 kinderen 

(15 is het maximum). 

Er zijn 14 struin- en fietstochten geweest met ook gemiddeld 15 deelnemers  

We hebben twee aanvragen voor het begeleiden van excursies gehad. Het betrof een 

aanvraag door leden van Vrouwen met Lef Overbetuwe voor een excursie in Loenen en een 

verzoek om ondersteuning met gidsen bij een open dag in de Park te Elst. 

Het ondersteunen van Bio-walking in Oosterhout heeft ook dit jaar een vervolg gekregen. 

Uiteraard ook met beperkingen door Corona. Onze gidsen Gijsbert Peelen en Annelies 

Stokkel zijn met de groepen op pad gegaan.  

De excursies in de Gendtse Polder vanuit Camping Waalstrand zijn in 2020 niet doorgegaan. 

 

Cursussen 

De cursus Wilde planten voor beginners in de Bongerd te Heteren met 20 

aanmeldingen moest helaas vanwege corona worden afgelast. 

De Vogelcursus, in samenwerking met Lingewaard Natuurlijk, is deels wel doorgegaan 

in 2020 en zal worden afgerond eind 2021. 

De Cursus moestuinieren in samenwerking met Landerij De Park kon helaas niet 

doorgaan. 

De cursus Natuurbeleven in samenwerking met SLN is deels doorgegaan In 

september/oktober 2020 zijn twee van de vier geplande excursies doorgegaan en 

hebben we het theoretische deel kunnen houden in de Veldschuur, echter vanwege de 

pandemie moesten we wel het aantal deelnemers verdelen over twee groepen. In 

2021 zal de cursus worden afgerond. 
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Gidsenactiviteiten 

Gidsen: Pedro van Gogh heeft zich aangemeld als gids. Frans Mikx heeft te kennen gegeven 

dat hij een stapje terug doet maar wel als ‘assisterend’ gids bij excursies aanwezig wil zijn. 

Na deze lange pauze hebben de gidsen weer veel ideeën om mee aan de slag te gaan en we 

hopen dat we in de toekomst weer al onze activiteiten kunnen uitvoeren. 


