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Op zaterdag 30 maart 2019 

Locatie: De Dorpsschuur te Lent 
 

Aanwezige leden: Joop van Workum, Ruud Milder, Piet Broekhof, Frans Mikx, Anja 
Straver, Jos van Betuw, Gijsbert Peelen. Bestuur: Will Bemelmans(vrz.), Laetitia de 
Koning(secr.), Annelies Stokkel (penn.), Herman Hendriks. 

Totaal waren er 11 personen inclusief bestuur aanwezig. 
 

1. Opening door de voorzitter. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Bestuurssamenstelling. 

Bij het bestuur zijn geen voorstellen voor een andere kandidaat voor het 

voorzitterschap binnengekomen. Voorgedragen kandidaat Will Bemelmans wordt 
vervolgens bij acclamatie verkozen tot nieuwe voorzitter van IVN RijnWaal. Hij wordt 

verkozen voor vier jaar.  
 
3. Ingekomen stukken en berichten van verhindering.  

Er zijn geen ingekomen stukken. Afmeldingen: Judith Janszen (wat jammer is, want 
we zouden vandaag afscheid van haar nemen als voorzitter); Emmy van Balen (is in 

het ziekenhuis opgenomen en haar lezing zal vanmiddag dus geen doorgang vinden); 
Liesbeth Brinkhuis; Els Coerwinkel; Pia Huisman; Ton Lurvink; Hanny Lurvink; Alice 
Kuijf. 

4. Visie van de voorzitter. 

Nieuwe voorzitter Will Bemelmans neemt het woord om zijn visie toe te lichten. De 

visie wordt ook op papier verspreid. “De leden maken de vereniging. Wat we doen, 
moeten we goed doen en eventueel verbeteren. In de regio moeten we duidelijk 
maken waar we staan. Voor de leden moeten we er voor zorgen dat ze zich thuis 

voelen. In de regio moeten we ons IVN-gedachtengoed verspreiden. Er zijn ruim 120 
leden, waarvan zo’n 10 tot 15% actief is. Het zou mooi zijn als we de leden actiever 

kunnen maken. En als we verbinding kunnen leggen met andere organisaties in het 
werkgebied. Wellicht kunnen we de werkzaamheden over meer leden verspreiden, het 
is ook een risico als veel werkzaamheden bij 1 persoon liggen. Het idee is om 

werkgroepen te formeren. Hier zijn al veel positieve reacties op gekomen. Will zegt 
dat hij ook voornemens was om alle gidsen persoonlijk op te zoeken. “Dat is nog niet 

helemaal uit de verf gekomen.” “Een werkgroep Polderbende bestaat in feite al. Idem 
werkgroep Publiciteit. Een werkgroep Cursussen kan wellicht starten, met als opdracht 
een voorstel te doen voor de vormgeving hiervan. Eventueel met cursusgevers van 

buiten en een voorstel in de vergoedingensfeer. Ook kunnen misschien mensen 
worden gevonden die aanvragen voor externe excursies beheren. En mensen voor het 

marktkramen-beheer.” Piet Broekhof doet nog de suggestie van gastlessen voor 
kinderen of voor bibliotheken. Hier gaan we op nog nader over brainstormen. 

De visie zal op onze website worden gepubliceerd. 
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5. Concept notulen 14e ledenvergadering 7 april 2018. 

- Opmerking van Ruud Milder over punt 15: zijn vrouw Petra heet ‘Van Rijn’ met 

haar achternaam, en niet Milder. Wordt gewijzigd in het verslag. 

- Piet Broekhof vermeld n.a.v. punt 3, 4e gedachtestreepje, dat de IVN jassen 

inderdaad perfect zijn bij slechte weersomstandigheden. 

- N.a.v. punt 5, vraagt Piet Broekhof wie van de RijnWaal-leden de gidsen-cursus 

in Nijmegen volgt. Ruud Milder antwoordt dat Jos Salemink de cursus volgt, hij 
blijkt echter geen lid te zijn, maar woont wel in Gendt. Verder was Gijsbert 
Peelen gestart met deze opleiding. En volgens Gijsbert zijn er meerdere mensen 

uit Elst die de cursus volgen. 

- Nogmaals de vraag: “Waarom een ledenvergadering op zaterdagmiddag?” 

vraagt Piet. De secretaris antwoordt dat het meerdere jaren de vraag was van 
Ben Cornelissen, om niet op woensdagavond te vergaderen. De aanwezigen zijn 
het er nu echter over eens dat het de volgende keer toch weer op een avond 

moet zijn. Zeker als er ook een lezing is gepland, merkt Jos van Betuw op.  

- De notulen worden vastgesteld. 

 
6. Concept notulen extra ledenvergadering 24 april 2018. 

Er zijn geen opmerkingen over deze extra ledenvergadering. Deze was indertijd 

nodig om te gewijzigde Statuten te kunnen vaststellen. De notulen worden 
vastgesteld. 

 
7. Bestuurlijk jaarverslag 2018. 

Kopieën van het bestuurlijk jaarverslag worden uitgedeeld en er volgt een 

leespauze. Ook dit verslag zal op de website worden gepubliceerd. (?) 

Aanvulling van Jos van Betuw over de excursies voor de campinggasten van 

camping Waalstrand: Deze zijn om de 14 dagen (en niet iedere week) van mei tot 
september. 

 

8. Financieel jaarverslag 2018. 

Annelies Stokkel geeft een toelichting. Positief nieuws. We zijn binnen de begroting 

gebleven. Uiteindelijk is er zelfs een minder nadelig saldo ontstaan. Aan de 
kostenkant waren de drukkosten hoger en ook zijn er extra jassen aangeschaft. Dit 
was niet begroot. De contributie van € 24, - voor leden blijft zo. De afdracht wordt 

hoger, van € 10, - naar € 12, - per lid. Joop van Workum merkt op dat het jammer 
is dat er zoveel geld naar de Landelijke IVN gaat. Annelies meent dat we er in 

ieder geval wel vier keer per jaar een mooi tijdschrift voor krijgen. Frans Mikx zegt 
dat gidsen dit tijdschrift kunnen laten zien bij hun eigen excursies. Piet Broekhof 
vraagt nog naar de laptop. Hij wil deze ook graag gebruiken bij zijn vogelcursus. 

De voorzitter antwoord dat Judith Janszen de laptop mee zou brengen, maar er nu 
dus niet is.  



Notulen van de 15e ledenvergadering IVN RijnWaal 2019 

 Pagina 3 

 

9. Verslag kascontrole door Jos van Betuw en Rob de Vries. 

Bij afwezigheid van Rob de Vries, neemt Jos van Betuw het woord. Hij heeft alleen 

maar complimenten. De winkel was op orde. Het advies aan de vergadering is dan 
ook de penningmeester decharge te verlenen. Het bestuur is gezamenlijk 

verantwoordelijk, licht de secretaris toe. Door het bestuur decharge te verlenen 
geldt dit automatisch ook voor de penningmeester. 

 

10. Goedkeuren verslagen en decharge bestuur. 

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

 
11. Benoemen nieuw lid kascontrole. 

Ruud Milder meldt zich aan om komend jaar, samen met Rob de Vries, de 
kascommissie te vormen.  

 

12. Begroting verenigingsjaar 2019. 

Er is meer geld voor publiciteit begroot. Er komt namelijk een folder van zomer tot 

zomer, waardoor er eenmalig een overlap van een half jaar zal ontstaan. Over deze 
nieuwe opzet wordt wat verder doorgepraat. Er moet voor het programma wel een 
goede afstemming zijn met Lingewaard Natuurlijk, merkt Annelies Stokkel op. Dat 

was het afgelopen jaar niet zo. Gijsbert Peelen doet de planning voor Lingewaard 
Natuurlijk. Overleg hierover houden vanuit IVN RijnWaal.  

Piet Broekhof merkt op dat het nadeel van een zomer-tot-zomerfolder is, dat hij de 
data voor de Vogelcursus in het voorjaar al heel vroeg moet vastleggen. Jos van 
Betuw stelt dat het ook mogelijk is losse flyers voor de cursussen uit te delen. Piet 

Broekhof zegt dat er in 2018 € 550, - is verdiend met de Wilde Plantencursus. Voor 
de Vogelcursus komt er dan nog € 550, - aan opbrengst bij. Dit staat niet op de 

begroting. De voorzitter zegt dat dit bedrag later omhoog gaat.  

Frans Mikx vraagt naar de vitrinekast van het Dorpshuis. Het slot is kapot 
antwoord Herman Hendriks, daardoor kunnen we deze niet meer gebruiken voor 

opslag van onze spullen. Het gebruik van de vitrinekast zit dan ook niet meer in de 
kosten voor de huur van de ruimte. Volgens de voorzitter is er geld genoeg om een 

oplossing te vinden voor de opslag. En wat de werkgroepen betreft is er geld om 
bijvoorbeeld vergoeding van de cursusgevers vorm te geven. Er moet dan wel een 
goed voorstel komen. 

 
13. Regionale en Landelijke ontwikkelingen. 

De nieuwe voorzitter heeft een aantal bijeenkomsten van de regio-IVN bijgewoond. 
Er is een voorstel vanuit de Landelijke IVN, vertelt hij, om de vrijwilligers IVN (de 
Landelijke Vereniging) te laten samengaan met de professionele IVN (de Landelijke 

Stichting). Landelijk zijn er 120 FTE’s aan beroepskrachten. Hiervan werken er 5 
voor IVN Gelderland. Jos van Betuw vraagt wat IVN Gelderland biedt. Hiervoor is 

het beste hun site te raadplegen zegt de voorzitter.  
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Onder onze regio vallen: IVN Rijk van Nijmegen, IVN Maas en Waal (rond Druten), 
IVN West Betuwe (rond Tiel) en onze eigen IVN RijnWaal. De ledenopbouw, 
namelijk veel ouderen, is bij de afdelingen in de regio hetzelfde als bij ons, vertelt 

de voorzitter. Ook het feit dat er niet veel actieve leden zijn is hetzelfde bij de 
andere afdelingen. Bij ons is echter de opkomst bij de publieksactiviteiten veel 

hoger dan bij de andere afdelingen.  

De vraag is, vervolgt de voorzitter, hoe we meer gidsen kunnen krijgen voor al 

deze activiteiten. Misschien door een uitwisseling van gidsen, oppert hij. Tiel heeft 
op het moment een overschot aan net opgeleide gidsen en maar weinig excursies. 
Wij zoeken naar samenwerking. Bijvoorbeeld door bij elkaar in de keuken te 

kijken. En bijvoorbeeld door een gezamenlijke wandeling van alleen gidsen. De 
voorzitter van de regio-afdelingen is nu Bert van Haaften. 

 
14. Oprichting Werkgroepen ‘Publiciteit’ en ‘Cursussen’. 

Voor wat betreft de Werkgroep Publiciteit. De coördinatie hiervan ligt bij Herman 

Hendriks. Deelnemers zijn: Annette Willemen, Ruud Milder en Ans Blom. Herman 
noemt nog een naam van een contactpersoon in ons gebied. Tijl Essens van de 

Gemeente Lingewaard, hij is de landschapsbeleidsman. De voorzitter noemt nog 
Martijn Griefink van Landschap Gelderland. De voorzitter is overigens geïnterviewd 
voor de Gemeente Neder-Betuwe en door een journalist voor een uit te geven 

boek. 

Voor de Werkgroep Cursussen heeft de voorzitter als coördinator Piet Broekhof 

gevraagd. In de vergadering worden aan deze werkgroep de leden Gijsbert Peelen 
en Frans Mikx toegevoegd. De voorzitter vraagt aan deze werkgroep het bestuur 
een voorstel te doen ten aanzien van 1. meer soorten cursussen en 2. 

vergoedingen aan cursusgevers en 3. een korte gidsencursus (variant op de 
Uiterwaardencursus). Jos van Betuw stelt voor als gidsen mensen te werven uit 

zowel de regio Arnhem, als Elst, als Nijmegen. Gijsbert Peelen merkt op dat de 
uitgebreide gidsencursus in Nijmegen ook al mensen trok uit Elst. Piet Broekhof 
vraagt vervolgens aan het bestuur om een uitgewerkte opdracht voor zijn taak in 

dezen. 

 

15.      Bedankje voor onze oud-voorzitter Judith Janszen. 

Dit agendapunt vervalt in verband met afwezigheid van Judith. De nieuwe 
voorzitter gaat binnenkort bij haar langs. 

 
16.      Rondvraag en mededelingen. 

- Jos van Betuw vertelt dat hij, als vertegenwoordiger van Lingewaard Natuurlijk, 
bij de wethouder van Lingewaard was uitgenodigd rondom het project 
“Veldoven” in de Gendtse Polder. Jos heeft als IVN achterban hierbij Ruud Milder 

en Henny Campschroer betrokken. Zij hebben gedrieën een voorstel gedaan dat 
naar de wethouder is gegaan. Ze hebben gevraagd om een informatiepunt, een 

afdakje, een bankje en tafel, kaarten en opbergruimte voor de IVN. Er is nog 
geen reactie vertelt Jos. Het is nog in de planfase. 
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- Frans Mikx vraagt aan Herman Hendriks wat hij toch heeft gedaan bij de 
publiciteit van zijn excursie bij het Loenense bos. Er waren 65 mensen op af 
gekomen! Gelukkig waren ook de gidsen Anja Straver en Krijno Horlings 

aanwezig om de excursie in goede banen te leiden. Herman zegt dat het al in 
de folder stond: Ridders, raadsels en rampen in het Loenense bos. De tekst is 

kennelijk heel wervend. 

- Piet Broekhof noemt de verschillen in bedragen voor de cursussen van € 75, - 

en € 60, - euro voor de Vogelcursus, en € 40, - en € 20, - voor de Wilde 
Plantencursus. Wat zijn hiervan de beweegredenen? …. 

- Piet Broekhof vraagt naar Ans Blom als stukjesschrijver. Doet ze dit nog?.... 

- Gijsbert Peelen vraagt naar meer samenwerking bij het voorlopen. Is een 
Whatsapp-groep voor IVN gidsen wellicht behulpzaam?.... 

 
17.      Sluiting door de voorzitter 

 

Na afloop wordt er nog wat nagepraat en iets gedronken door de aanwezige leden. 

 

 
 

 

 

 

 


