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Op zaterdag 7 april 2018 

Locatie: De Dorpsschuur te Lent 
 

Aanwezige leden: Joop van Workum, Rob de Vries, Adele de Vries, Ruud Milder, Maria 
van der Sanden, Theo Scholten, Piet Broekhof, Frans Mikx, Hanny Lurvink, Ton 

Lurvink, Anja Straver, Jos van Betuw, Krijno Horlings, Ben Brouwer.  
Bestuur: Judith Janszen(vrz.), Laetitia de Koning(secr.), Annelies Stokkel (penn.)  
Totaal waren er 17 personen inclusief bestuur aanwezig. 
 

 

1. Opening door de voorzitter om 14.15 uur. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering. 
Er zijn geen ingekomen stukken en zeven afmeldingen, te weten: Annelie 

Feijen, Will Bemelmans, Herman Hendriks, Sjaak Kregting, Lenie Scholten, 
GertJan Gerritsen en Henny Campschroer. 
 

3. Mededelingen bestuur. 
-Met ingang van 25 mei a.s. is de Privacywetgeving (AVG) van kracht. Het 

bestuur gaat in overleg met de Landelijke IVN kijken hoe wij hier als IVN 
RijnWaal aan kunnen voldoen. 
-Het gebruik van de Dorpsschuur. Het gebruik van een vaste plek kan een 

verrijking zijn en extra mogelijkheden geven voor een actieve vereniging. Er is 
overleg gaande tussen de verhuurder van de Dorpsschuur en IVN RijnWaal. 

-Op 6 oktober a.s. zal de Landelijke IVN dag plaatsvinden in Nijmegen. IVN 
RijnWaal is door IVN Nijmegen gevraagd om mee te helpen. 
-IVN kleding. Voor de actieve gidsen is een drie-in-een jas (met logo van IVN 

RijnWaal) inmiddels grotendeels uitgegeven. Bij een excursie op 5 april jl. met 
regen en NO wind hebben Ruud Milder en Henny Campschroer de jas getest: 

het werkt! Er worden nog enkele nieuwe jassen besteld. 
-Facebook. Herman Hendriks heeft een pagina aangemaakt voor IVN RijnWaal. 
 

4. Notulen 12e ledenvergadering (aangevuld) 2016. 
Punt 12 en 13 zijn toegevoegd aan de notulen en vervolgens vastgesteld.  

 
5. Conceptnotulen 13e ledenvergadering 2017. 

N.a.v. punt 3, 3e gedachtestreepje: Piet Broekhof meent dat er geen reclame 

voor de gidsencursus van IVN Rijk van Nijmegen is gemaakt. Ter vergadering 
wordt gememoreerd dat er ondanks deze omissie, ondertussen meerdere IVN 

RijnWaal-leden in Nijmegen de cursus volgen. 
De notulen worden vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 

 
6. Bestuurlijk jaarverslag 2017. 

Judith Janszen leest het verslag voor en ontvangt een applaus. 
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7. Financieel jaarverslag 2017. 

-Het grootste inkomensdeel bestaat uit de contributie van de leden. 

-De contributie gaat overigens omhoog naar € 24, - per jaar. 
-Annelies Stokkel kondigt aan een overzicht te gaan maken van alle IVN-spullen 

zoals leskisten, vlaggen en jassen, en ook de inhoud van het winkeltje wat 
beter bij te gaan houden. 

-De onkosten van het bestuur zijn hoger omdat er ook nagekomen onkosten 
van 2016 in zijn verwerkt. 
-De grootste uitgaven betrof de jassen en de beamer. 

-Het eigen vermogen is teruggelopen met € 3,451,-.  
-Frans Mikx merkt op dat de boekjes over de Klompenwaard gratis worden 

weggegeven. (De kosten hiervoor zijn ooit gesubsidieerd bij het 300-jarig 
bestaan van het Pannerdens Kanaal). 
-Jos van Betuw merkt op dat Camping Waalstrand vanwege de komende 

Lentemarkt, een vraag heeft naar boekjes Klompenwaard. 
 

8. Verslag kascontrole door Jos van Betuw en Gijsbert Peelen. 
Jos van Betuw voert ook namens Gijsbert het woord en merkt op dat overal 
bonnetjes van waren. Het geheel zag er goed verzorgd uit. Complimenten! Het 

advies aan de vergadering is dan ook het bestuur decharge te verlenen. 
 

9. Goedkeuren verslagen en decharge bestuur. 
De verslagen zijn goedgekeurd en de kascommissie verleent het bestuur 
decharge. 

 
10.Benoemen nieuw lid kascontrole. 

Rob de Vries meldt dat hij dit wil oppakken samen met Jos van Betuw en volgt 
zodoende Gijsbert Peelen op. 
 

11.Begroting verenigingsjaar 2018. 
Het bestuur voorziet extra activiteiten, o.a. voor een voorgenomen gidsenuitje. 

Piet Broekhof merkt op dat er alweer een negatief resultaat is. Annelies Stokkel 
merkt op dat er ondertussen al meer inkomsten zijn door aangevraagde 
excursies, maar dat deze nog niet in de begroting zijn verwerkt. En voor een 

vereniging als de onze is een reserve van € 4.000,- tot € 5.000,- genoeg. In de 
vergadering wordt opgemerkt dat het niet zo moet zijn dat straks onze eigen 

vermogen ten gunste komt van de Landelijke IVN. De liquide middelen bestaan 
uit € 13.760,- op 31 december 2017. Voor een vereniging met ANBI status 
moet het eigen vermogen onder de 25.000 euro blijven. Vervolgens wordt de 

begroting 2018 ongewijzigd vastgesteld. 
 

12.Statutenwijziging. 
Laetitia de Koning geeft een toelichting. Naar aanleiding van de vooraf 

toegestuurde Statuten zijn er geen op- of aanmerkingen in de vergadering. 
Desondanks kunnen de gewijzigde Statuten in deze vergadering niet 
goedgekeurd worden. Hiervoor is namelijk de aanwezigheid van twee-derde van 

alle leden nodig. Dit zou een aantal van 80 leden vereisen. Om de statuten te 
kunnen goedkeuren zal binnen een maand een tweede ALV worden uitgeroepen.  
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Het voorstel is 24 april. Bij een tweede stemming is instemming van twee-derde 

van de aanwezigen vereist. 
Joop van Workum vraagt naar de kosten voor het wijzigen door onze eigen 

notaris, Notaris Rang in Zetten. Het bedrag dat hij vraagt is hetzelfde als dat 
van de notaris van de Landelijke IVN, antwoordt de secretaris. 

 
13.Wijziging Huishoudelijk Reglement. 

Op voorstel van Ton Lurvink wordt artikel 3, lid 4, sub b. als volgt aangevuld: 

Dat de voorzitter ook de Algemene Ledenvergadering voorzit. De wijziging van 
het Huishoudelijk Reglement komt terug op de extra Ledenvergadering op 24 

april a.s. 
 

14.Bestuurssamenstelling. 

Bij acclamatie wordt het bestuurslidmaatschap van Judith Janszen en Annelies 
Stokkel verlengd met een tweede termijn van drie jaar. 

 
15.Dank je wel Ruud Milder. 

Voorzitter Judith Janszen spreekt Ruud Milder toe om hem te bedanken voor 

zijn inzet als secretaris van onze vereniging sinds maart 2010. In totaal zeven 
jaar en nog een extra jaar om de nieuwe secretaris wegwijs te maken. Met een 

bon voor Ruud en een bos bloemen voor zijn vrouw Petra van Rijn, klinkt 
applaus als dank voor zijn jarenlange inspanningen voor IVN RijnWaal! 
 

16.Rondvraag. 
-Joop van Workum vraagt waarom de ledenvergadering op zaterdagmiddag 

wordt gehouden. Ruud Milder licht toe dat het moeilijk is om het iedereen naar 
de zin te maken. Een avond is niet goed en een zaterdagmiddag ook niet.  
-Piet Broekhof vraagt iets over de vergoeding van bestuursleden. De vaste 

vergoeding is € 55,- per jaar. De onkostendeclaraties worden in redelijkheid 
beoordeeld door de penningmeester. 

-Frans Mikx stelt voor een foto te maken met het oude bestuur bij de nieuwe 
banner van IVN RijnWaal. 
-Ton Lurvink stelt ook een vraag over de zaterdagmiddag. Kan dit niet via 

internet aan de leden worden gevraagd? 
-Joop van Workum merkt op dat hij de publicaties over onze excursies in de 

krantjes een verrijking vindt nu ze worden vergezeld van de mooie natuurfoto’s 
van Herman Hendriks. Applaus! 
 

 
Sluiting om 15.20 uur door de voorzitter. 

 
Waardoor het nu tijd is voor de lezing van John Mulder over “De geschiedenis 

van het landschap tussen Rijn en Waal”. 
 
 

 


