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Beste leden, 

Bij het schrijven van het jaarverslag 2020 sprak het bestuur de hoop uit dat we 

in 2021 weer al onze activiteiten zouden kunnen uitvoeren. Helaas niets bleek 

minder waar. Ook 2021 stond in het teken van covid. We moesten bij het 

plannen van activiteiten wederom rekening houden met de corona-maatregelen. 

Het gevolg was dat we fysieke bijeenkomsten voor volwassenen minder en soms 

enkel in aangepaste vorm konden laten plaatsvinden. Te weten in de buitenlucht 

en in kleinere gezelschappen. De activiteiten voor de jeugd konden wel 

“gewoon” doorgang vinden. De bestuursvergaderingen vonden ook in 2021 weer 

meestal digitaal plaats. 

Ten tijde van het opstellen van dit bestuurlijk jaarverslag is de Russische invasie 
in Oekraïne in volle gang. Het is vreemd en een beetje onwerkelijk om terug te 
kijken terwijl er een oorlog aan de grens van Europa is begonnen.  

Vooruitkijkend kan enkel de hoop worden uitgesproken dat de oorlog snel stopt. 

 

Het bestuur. 
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Bestuursactiviteiten 

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

jaarvergadering uit te schrijven. Op grond van een speciaal noodwet was het mogelijk 

om de ALV uit te stellen. In 2021 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 15 juli 

plaats. Dit gebeurde in digitale vorm via Zoom.  

In het bestuur hebben zich de volgende wisselingen voorgedaan. Algemeen bestuurslid 

Annette Willemen heeft de functie van Penningmeester overgenomen van Annelies 

Stokkel. Aan Annelies is gevraagd of zij in het bestuur wil blijven als contactpersoon en 

eerste aanspreekpunt voor de gidsen. En daar heeft ze ja op gezegd. 

Het bestuur bestaat uit; Will Bemelmans, Birgitte Walgreen, Annette Willemen, Herman 

Hendriks en Annelies Stokkel. 

Het bestuur vergaderde eens in de zes weken en is in 2021 negen keer -digitaal- bij 

elkaar geweest.  

 

 

Publiciteit 

Herman Hendriks heeft wederom zorggedragen voor de publiciteit in de pers en 

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

werd verzorgd door Annette Willemen. 

Onze vertrouwde e-mailservice provider Antenna is ermee gestopt. De e-

mailservicediensten zijn overgenomen door Hoasted. 

 

Ledenactiviteiten 

Het aantal leden de laatste jaren is 122 en blijft ondanks mutaties ongeveer 
gelijk. 
De inning van de contributie is met ingang van 2021 overgedragen naar de 

landelijke IVN. Helaas is deze overdracht niet in alle gevallen even soepeltjes 

verlopen. 

Bijeenkomsten voor leden, zoals oliebollentocht e.d. konden in 2021 net als in 

2020 niet plaats vinden.  

Het bestuur heeft eind 2021 het initiatief genomen om aan de leden een 

verjaardagskalender toe te sturen. Deze is in eigen beheer ontworpen door 

Herman Hendriks op basis natuurfoto’s uit ons werkgebied.  

 

  



             Bestuurlijk Jaarverslag 2021                                      
 

Publieksactiviteiten 

De activiteitenfolder omvat nu de periode augustus 

2021 t/m juli 2022.  

In 2021 mochten de publieksexcursies vanwege de 

coronamaatregelen pas vanaf juli weer plaats 

vinden waardoor de helft van onze geplande 

excursies niet door kon gaan. In de tweede helft 

van het jaar hebben we 15 excursie georganiseerd. 

Daaraan hebben circa 200 personen deelgenomen.  

Voor de slootjesdagen zijn we 2 dagen op pad 

geweest. Op zaterdag 12 juni hadden Anja Straver, 

Alie Hendriks en Jos van Betuw 13 kinderen te gast 

bij de Ward in Bemmel. Op zondag 13 juni waren 

11 kinderen te gast bij Frans Mikx, Ruud Milder en 

Theo Scholten bij de kolk naast restaurant 

Zijdewinde te Lent. 

Bij de Polderbende is men gewend om met enkel 

twee of drie begeleiders de polder in te trekken. De polderbende activiteiten, 

excursies met jonge kinderen, zijn zoals gepland doorgegaan. Zij zijn negen keer 

op stap geweest met gemiddeld 15 kinderen (15 is het maximum).  

10 jaar Polderbende  

In 2021 bestond de Polderbende 10 jaar. We hebben daar op 25 september als bestuur 

even bij stil gestaan en de gidsen Annelie Feijen, Henny Campschroer en Kitty Peters in 

de bloemetjes laten zetten door de kinderen die op deze zaterdagavond aanwezige 

waren voor een polderbende tocht in de schemering. Voor Sven Ooms was 2021 het 

jaar om te stoppen met zijn actieve gidswerk bij de Polderbende. Gelukkig heeft Kitty 

zich als nieuwe gids voor de polderbende aangemeld. 

 

Activiteiten op verzoek 

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

aanvraag voor een school en een aanvraag voor een familie-uitje. 

Het ondersteunen van Bio-walking in Oosterhout vond ook dit jaar weer plaats. Onze 

gidsen Gijsbert Peelen en Annelies Stokkel zijn met de groepen op pad gegaan. De 

opkomst was echter laag. 

 

Cursussen 

Er zijn in 2021 geen cursussen georganiseerd. 
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Gidsenactiviteiten 

Begin 2021 hebben we de gidsenbijeenkomst waarbij het programma voor de 
publieksactiviteiten voor de volgende kalenderperiode wordt besproken digitaal laten 
plaatsvinden. In 2021 is aan alle gidsen een EHBO-set aangeboden om bij de hand te 
hebben tijdens publieksactiviteiten. Hopelijk hoeven ze deze nooit te gebruiken.  
Op 25 september vond het uitstapje voor de gidsen plaats. Dit keer naar de Blauwe 
kamer met een lunch als afsluiting.  
 

 

 


