
Notulen van de 13e ledenvergadering IVN RijnWaal 2017

 Op woensdag 29 maart 2017, aanvang 19.15 uur
 Locatie: Dorpsschuur te Lent
 Aanwezige leden: Adele de Vries-Hoppe, Els Coerwinkel, Laetitia de Koning, 

Hanny Lurvink, Anja Straver, Gertjan Gerritsen, Joop van Workum, Gijsbert 
Peelen, Will Bemelmans, Theo Scholten, Jos van Betuw, Frans Mikx, Ben 
Brouwer, Piet Broekhof, Ton Lurvink, Rob de Vries, Herman Hendriks.
Bestuur: Judith Janszen(vrz.), Annelies Stokkel (penn.) Ruud Milder (secr.)
Totaal waren er 21 personen inclusief bestuur aanwezig.

Alvorens de vergadering begint worden er in 2 groepen ongeveer 15 minuten 
gepraat over een stelling die Judith heeft bedacht. Tevens wordt gevraagd 
hoe de stellingen zich verhouden ten op zichte van de uitgangspunten van het
IVN.
De stellingen zijn: Wandelen is duurzaam.

Zonder duurzaamheid geen natuur.
Nadat er over de verschillende zienswijzen is gesproken starten we met de 
vergadering.

1. Opening en vaststellen agenda
Om 19.45 opent Judith Janszen de vergadering.
Agenda als zodanig vastgesteld. 

2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering
Geen verdere ingekomen stukken.
Afwezig met bericht van verhindering: 16 personen hebben zich afgemeld. De
specificatie ervan laat ik achterwege, maar is op te vragen bij het 
secretariaat.

3. Mededelingen bestuur
Er zijn een 4-tal onderwerpen die hier behandeld worden, te weten:
–Samenwerking tussen KNNV – IVN middels ondermeer het project 
'Steenbreek'. Voor verdere details zie ook de website van het IVN landelijk.
– Wijzigingen Statuten en Huishoudelijk Reglement er is een eerste aanzet 
gedaan voor een eventueel notarieel overleg. Een eerste zitting is nog 
kostenloos. Landelijk is er nog geen actie te zien.
– Gidsencursus door IVN Rijk van Nijmegen, maximum is gesteld op 30 
personen. Niet bekend of we mogelijk kunnen 'meeliften' zoals in het verleden
wel is geschied en wat de voorwaarden zijn.
– Wensen actieve leden, de bestaande en 'nieuw opgezette' tradities in stand 
houden. Oliebollentocht, langste dag, kortste nacht.
Vanuit de zaal wordt ondermeer aangegeven dat ook kortere tochten, zowel 
qua tijd als afstand gewenst zijn.
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4. Notulen ledenvergadering 2016
Bij punt 4 van de notulen wordt de vraag gesteld of er al duidelijkheid is 
omtrent de deelname aan de Rabobank clubkascampagne. De duidelijkheid 
is er in zoverre dat er geen contact is geweest met de Rabobank hierover en
er dus niet deelgenomen kan worden aan deze actie.
Bij punt 5 kwam het gesprek op het lidmaatschap. Aanmelding geschieden 
tegenwoordig veelal via de landelijke website. Geconstateerd werd dat de 
toewijzing van nieuwe leden niet altijd vlekkeloos verloopt. Ook al wonen de
personen in het gebied dan worden zij niet altijd lid van onze afdeling. Er 
zou volgens sommigen een toewijzing op postcode moeten plaats vinden 
tenzij de persoon in kwestie zelf aangeeft dat dit niet de bedoeling is. Men 
kan tenslotte bijvoorbeeld wonen in Nijmegen maar wel lid zijn van onze 
afdeling of andersom.
Er zal door het bestuur nagegaan worden hoe 'landelijk' hiermee omgaat.
Nog de vraag bij punt 10 over de jassen, wat de status ervan is?
Het is in behandeling de voorzitter is er zelf mee bezig en we kijken welke 
leveranciers ervoor in aanmerking komen en welk logo en welke 'pay-off' er 
op moeten.
Verder valt op dat zowel agendapunt 11 als agendapunt 12 niet opgenomen 
zijn in de notulen! Het secretariaat zal de fout herstellen en de volledige 
notulen versturen.

5. Bestuurlijk jaarverslag
Het verslag wordt traditiegetrouw voorgelezen door de voorzitter.
Aangezien deze ook opgestuurd is naar de leden gaan we dit niet uitputtend
beschrijven.
Onderwerpen die ondermeer aan bod kwamen waren: cursussen en andere 
activiteiten, publieksactiviteiten en de organisatie. Met tot slot een 
welgemeend 'lang leve IVN RijnWaal.

6. Financieel jaarverslag
Laetitia vraagt of er ergens specifiek voor gespaard wordt gezien de hoogte 
van de algemene reserve. Het antwoord is heel kort namelijk 'nee'.

7. Verslag kascontrole door Adelé de Vries
Er is kascontrole uitgevoerd door Adelé de Vries en Gijsbert Peelen en de 
bevindingen worden meegedeeld aan de vergadering.
Deze zijn wederom prima in orde, waarna een terecht applaus voor onze 
penningmeester volgt.

8. Dechargeren bestuur
De vergadering verleent decharge aan het bestuur.

9. Benoemen nieuw lid kascontrole
Jos van Betuw stelt zich beschikbaar als nieuw lid van de kascontrole en zal 
deze taak tesamen met Gijsbert Peelen op zich nemen, waarvoor hartelijk 
dank.
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10. Begroting verenigingsjaar 2017
Er wordt gevraagd of de aanschaf van een nieuwe beamer is meegenomen 
in de begroting aangezien deze op zijn eind loopt. Niet begroot maar zal 
alsnog gebeuren.
Piet Broekhof vindt de begroting als zodanig niet reeël, geeft aan dat de 
plantencursus dit bedrag niet zal opbrengen.
De penningmeester Annelies geeft aan hier momenteel geen cijfers over te 
kunnen overleggen, maar wijst er wel op dat het om een begroting gaat.
Emmy van Balen zou graag zien dat er bij de organisatie van de 
ledenactiviteiten zinnige, nieuwe activiteiten komen. Bijvoorbeeld in de 
vorm van bijscholing of lezingen.
Er wordt besloten om de begroting aan te passen met een bedrag € 100,= 
voor de cursussen i.p.v. de begrootte € 500,= ook een post van € 300,= 
voor de beamer en de kosten voor bestuur te verhogen met € 350,= naar 
€ 650,=
Dit krijgt de instemming van de vergadering.

11. Bestuurssamenstelling
Zoals al in de agenda te lezen, waren er 2 kandidaat bestuursleden en 1 
bestuurlid aftredend en niet herkiesbaar.
Het doet ons dan ook deugd om Laetitia de Koning als nieuwe secretaris te 
kunnen presenteren en Herman Hendriks als medebestuurslid met als 
portefeuille public relations en de ledenadministratie.
Ruud Milder heeft er 7 jaren opzitten en is al over de datum, zal nog wel 
deelnemen aan de vergaderingen om een soepele overgang mogelijk te 
maken.
Onder instemmend applaus heten we Laetitia en Herman van harte welkom 
in onze IVN gelederen.

12. Rondvraag
-Frans Mikx heeft een opmerking. Hij wil de deelnemers aan de 
plantencursus ook uitnodigen voor andere activiteiten die wij als RijnWaal 
organiseren. Degene die zich al hebben aangemeld voor de cursus heeft hij 
uitgenodigd voor de lezing van Ben Brouwer van vanavond.
-Gertjan Gerritsen brengt het moestuinproject van Landerij de Park onder 
de aandacht. Wordt in de vorm van een cursus gegeven en men wil graag 
ondersteuning van ons. Thema's zijn 'jong leren eten', 'minder suikers' en 
'gezond eten'.
Op 9 april is hierover een open dag en Emmy geeft aan wel van de partij te 
willen zijn.
–Joop van Workum geeft een pluim aan Herman voor zijn PR werk, vooral 
de mail die we nu regelmatig ontvangen over de verschillende activiteiten is 
prima. Herman zoekt nog naar andere lijnen / bronnen waar we kunnen 
publiceren. Naar voren komen 'welzijn clubs', buurtapp in Elst en de 
dorpskrant in Valburg.
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–Algemeen wordt nog een opmerking gemaakt voor de gidsen dat we 
'standaard' loepjes, spiegeltjes en dergelijke zouden moeten hebben zodat 
we tijdens de excursies deze ook kunnen inzetten en de deelnemers zelf ook
kunnen laten onderzoeken.
–Ben Cornelissen laat middels een bericht weten dat zijn voorkeur uitgaat 
naar een keer een andere dag dan woensdag voor de jaarvergadering.

13. Sluiting
Om 21.10u sluit Judith Janszen de vergadering en bedankt allen voor 
aanwezigheid en inbreng.

Door een technisch mankement is de geplande presentatie van de vogelreis 
van Ben Brouwer niet doorgegaan op een manier zoals Ben dit zich had 
voorgesteld. Maar wat in het vat zit....
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