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Op donderdag 24 september 2020 

Locatie: De Veldschuur in Bemmel 
 

Aanwezige leden: Ruud Milder, Piet Broekhof, Frans Mikx, Gijsbert Peelen, Ben 
Brouwer, Henny Campschroer, Theo Scholten, Pedro van Gogh, Laetitia de Koning. 
Bestuur: Will Bemelmans(vrz.), Birgitte Walgreen (secr.), Annelies Stokkel (penn.), 

Herman Hendriks en Annette Willemen. 
Totaal waren er 14 leden inclusief bestuur aanwezig. (Vanwege Covid 19 een lagere 

opkomst dan normaal) 
Daarnaast waren err 2 personenvan SLN Veldschuur aanwezig en de mevrouw van de 
Vlinderstichting.  

 
1. Opening door de voorzitter om 19.17. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering. 

Er zijn geen ingekomen stukken.  
Afmeldingen; Anja Straver (wegens ziekte); Joop van Workum (hij heeft 2 vragen voor 

de rondvraag); Jos van Betuw; Bert van Brenen; Ad van Frankenhuysen; Hanny en Ton 
Lurvink; Lenie Scholten; Ineke Schouten; Annelies Schreurs, Rob en Adele de Vries; 

Sjaak Kregting. 

3. Concept notulen 15e ledenvergadering 30 april 2019 

Vragen / opmerkingen naar aanleiding van: 

• Piet Broekhof bij punt 4: Brainstormen over gastlessen voor kinderen of 
bibiotheken? 

Voorzitter: Zeker een goede aanvulling op wat we doen. Op dit moment ligt de 
aandacht van het bestuur primair bij hoe we de uiterwaardencursus gaan 
opzetten. Binnenkort heeft hij hierover een gesprek met IVN Arnhem. 

• Piet Broekhof punt 13: Hoe zit het met de samenwerking met IVN Tiel? 
Voorzitter: Opzetten gidsencursus is tijdens regiovergadering ook met Tiel 

gesproken. Tiel heeft bestuurswijzigingen gehad waardoor zowel de voorzitter 
alsook de penningmeester nieuw zijn. Dat bestuur is zich nog aan het oriënteren. 
Ook bij Maas en Waal is het moeilijk om voor het mee-organiseren van een cursus 

mensen te vinden. 

• Voorzitter punt 15: Judith is afgehandeld, de voorzitter heeft haar tweemaal 

bezocht. De laptop is opgeschoond en kan nu gebruikt worden voor presentaties 
e.d. 

• Piet Broekhof punt 16: Schrijft Ans Blom nog? Voorzitter geeft aan dat ze op dit 

moment daarmee is gestopt. Wellicht pakt ze het weer op. 

 

4. Bestuurlijk jaarverslag 2019 

• Kopieën zijn voor de vergadering nog toegevoegd.  
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• Publiciteit: Voorzitter bedankt Herman Hendriks nog extra voor het publiceren van 
onze excursies in het Gemeentenieuws en op facebook. Mede hierdoor lopen onze 
excursies erg goed, zeker in vergelijking met omliggende afdelingen. 

Folder loopt tot zomer 2021 

• Publieksactiviteiten:  

- Ben Brouwer was enorm actief met de vogelexcursies. 
- Henny Campschroer is samen met Annelie, Kitty en Sven van de Polderbende 

genomineerd voor jaarlijkse Duurzaamheidsprijs van gemeente Lingewaard! 
Henny en Annelie zijn op 22 september hiervoor gefilmd in de Gendtse polder. 
Vanaf eind september kunnen we stemmen voor hun! 

- Piet Broekhof helpt mee met de SLN cursus Natuurbeleven. Er doen veel ouders 
mee van voormalige polderbende kinderen. 

- Slootjesdag: was geen groot succes in 2019 
- Ruud Milder heeft vleermuizentocht gehouden, dat was weer wel een succes. 

• Gidsenactiviteit:  

- EHBO cursus is geweest 
- Gidsenbijeenkomst 13 oktober in STROOM 

- Alice Kuif na jaren als gids actief te zijn geweest in 2019 haar gidsenpet aan de 
wilgen gehangen. Na afloop van haar officieel laatste gidstoer is in café de KLOK 
in Gendt even stilgestaan bij dit bijzondere moment. 

• Voorzitter is zeer tevreden over 2019! 

 

5. Financieel jaarverslag 2019 

Annelies Stokkel meldt dat 2019 een goed jaar is geweest. Er werd een nadelig saldo 
verwacht, maar er werd afgesloten met een batig saldo. Dit was vooral te danken aan de 

succesvolle excursies en cursussen. Ook werden de kosten van de nieuwe folder niet 
geboekt in 2019 maar in 2020.  

De contributie en afdracht bleven ongewijzigd. 

 

6. Verslag kascontrole door Rob de Vries en Ruud Milder 

Ruud Milder vertelt dat ze erg snel doorheen waren en geeft complimenten aan de 
penningmeester. 

 

7. Goedkeuren verslagen en decharge bestuur 

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

 

8.  Benoemen nieuw lid kascontrole:  

Laetitia de Koning biedt zich aan om komend jaar samen met Ruud Milder de 
kascommissie te vormen 

 

9.  Begroting verenigingsjaar 2020 
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Annelies Stokkel vertelt dat de begroting al was gemaakt in maart voordat er sprake was 
van Corona. De verwachting is dat de opbrengsten bij de excursies en cursussen lager 
zullen zijn dan in de begroting wordt aangegeven, maar dat compenseert met de te 

verwachten lagere uitgaven. Op dit moment lastig om te voorspellen hoe we 2020 zullen 
afsluiten. 

Voorzitter stelt voor de begroting zo te laten. 

 

10.  Informatie over ontwikkeling landelijk IVN 

Voorzitter geeft korte uitleg over de ontwikkeling van het Landelijke IVN. Het IVN is al 
langere tijd bezig om de professionele tak van de IVN, de Stichting, bestuurlijk samen te 

voegen met de Vereniging IVN, waarbinnen de lokale afdelingen zijn georganiseerd. 
De ontwikkeling naar 1IVN is vooral voor duidelijkheid naar subsidieverstrekkers aan 

goede doelen zoals de postcode loterij. Verder is het de bedoeling dat binnen 1IVN de 
ondersteuning aan de lokale afdelingen wordt verbeterd. Via de landelijke Raad hebben 
de afdelingen invloed op het beleid van 1IVN. Er zijn momenteel nog juridische zaken die 

uitgezocht moeten worden en waar de puntjes op de i gezet moeten worden. De grote 
lijn van 1 IVN is samengevat in een Visie en een Beweging. 

Visie: lokale afdelingen hun autonomie behouden.   
Beweging: mensen erbij betrekken. Verbinding zoeken naar mensen die met hun 
handen werken in de natuur. 

 

Het professionele bestuur bestaat uit de Landelijke Raad van Commisarissen. Vanuit de 

lokale afdelingen zit er ook een vertegenwoordiger in de Raad. 
Ruud Milder: Behouden wij onze autonomie?  
Herman Hendriks: Ja wij houden onze eigen statuten en huishoudelijk reglement. 

 Onze regio vertegenwoordigt 5% van landelijk dus dat is best aanzienlijk. 
 Leden moeten vooral gehoord worden, dus zullen leden meer gevraagd worden 

  over hun mening in de vorm van enquetes. Meer informatie hierover staat op  
  IVN.nl 
Piet Broekhof geeft aan recent zo’n enquete ingevuld te hebben. 

 

11.  Overstap naar het landelijk innen van de contributie 

Herman Hendriks vertelt dat op dit moment de ledenadministatie al volledig bij Landelijk 
IVN ligt. Echter de contributie inningen worden deels nog door Annelies Stokkel gedaan 
maar nieuwere leden zitten hiervoor al in het Landelijke systeem. 

De bedoeling is dat we voor 2021 alle leden overzetten naar Landelijk. Hiervoor zullen de 
leden een machtigingsformulier moeten ondertekenen, deze zullen binnenkort aan de 

leden worden toegestuurd. De contributie is momenteel €24 waarvan 50% dus €12 naar 
het landelijk IVN gaat. Indien een lid meer dan €24 betaald is dat meerdere voor 100% 
voor de lokale afdeling. 

Piet Broekhof vraagt zich af of de verplichte overstap naar Landelijk ‘slapende’ leden 
wakker zal maken waarop zij mogelijk opzeggen. Annelies Stokkel geeft aan dat het zou 

kunnen maar dat er jaarlijks leden opzeggen maar ook weer nieuwe leden bijkomen. 
Frans Mikx is bang dat nieuwe leden zich niet opgeven voor de lokale afdeling en dat we 

daardoor geld gaan missen. Laetitia de Koning geeft hier nog extra uitleg over en zegt 
dat je bij de aanmelding gevraagd wordt te kiezen voor een lokale afdeling. Mocht dat 
niet gebeuren dan wordt degene die zich aanmeld automatisch opgevoerd bij de afdeling 
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die actief is in het postcodegebied van degene die zich aanmeldt. De informatie hierover 
staat op de website van IVN.nl meldt Theo Scholten.  
Er wordt unaniem besloten dat we allemaal onze nieuwe leden hierover goed moeten 

informeren, zodat de bijdragen van de leden niet op de verkeerde plek terecht komen. 

 

12.  Bestuurssamenstelling 

• Herman Hendriks blijft aan voor nieuw termijn. 

• We nemen afscheid van Laetitia de Koning als secretaris en bedanken haar voor 
de afgelopen drie jaar! 

• Birgitte Walgreen wordt geaccepteerd als nieuwe secretaris. 

• Annette Willemen wordt geaccepteerd als algemeen bestuurslid. 

De bestuurssamenstelling is daarmee als volgt; 

Will Bemelmans, voorzitter 

Annelies Stokkel, penningmeester 

Birgitte Walgreen, secretaris 

Herman Hendriks, medebestuurder 

Annette Willemen, medebestuurder 

 

13.  Werkgroepen:  

• Jeugdactiviteiten: Henny Campschroer vertelt dat er na de zomer weer is gestart 

met de Polderbende. Dat was even wennen in het begin door de extra corona 
maatregelingen. Noodgedwongen hebben ze op één zondag twee tochten 

tegelijkertijd laten lopen en dat was een succes, dus mogelijk voor herhaling 
vatbaar. Op zaterdag 26 september zullen ze een avondtocht in Bemmel lopen, 
met als thema ‘Wat zie en hoor je in het donker’ voor jeugd van 12 jaar. 

Er is een nieuwe gids voor de Polderbende, Kitty Peters uit Gendt, ze is ook 
vrijwilliger bij Free Nature die de paarden en koeien in de Gendtse polder beheren. 

Ze maakt prachtige foto’s die ze post op FB Gendtse Genietmomentjes. 
Ze volgt op dit moment de cursus Natuurleven bij SLN en is al erg enthousiast. 
Een moeder van een voormalig Polderbende kind heeft bij Henny aangegeven dat 

ze tijd heeft om mee te helpen. De groepsgrootte bij de Polderbende is max. 15 
kinderen per groep.  

• Groepsgrootte in Coronatijd: Er wordt hierna even druk gediscusseerd over de 
groepsgrootte in deze coronatijd. Herman Hendriks geeft aan dat de geadviseerde 
9 per gids niet vanuit Landelijk werd aangegeven maar vanuit de politiek. Een 

aantal gidsen vinden de 9 een prima aantal. Ben Brouwer merkt op dat zijn 
enthousiaste groep vogelaars groter is dan die 9 en dat op dit moment veel 

mensen hierdoor niet meekunnen met zijn excursies. De suggestie vanuit het 
bestuur aan Ben is dat hij zelf mag uitbreiden indien hij denkt dat hij de 1,5 meter 
kan waarborgen. Ben voelt zich daar toch niet prettig bij en wil graag ingedekt zijn 

mocht er iets misgaan vanwege de groepsgrootte. Dus spreken we af 
groepsgrootte is max 10 personen inclusief gids. Verder de landelijke regels 

naleven. Gidsen wordt nogmaals erop gewezen dat ze bij iedere excursie de 
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namen van de leden/gasten moeten noteren met telefoonnummer en dat die 
informatie minstens 10 dagen bewaard moet blijven. 

• Voorrang eigen leden: Ook wordt nog extra gemeld dat we op dit moment 

voorrang geven aan onze eigen leden en dat gasten van buitenaf op een 
reservelijst worden geplaatst en 1-2 dagen van te voren bericht krijgen of ze mee 

mogen. 
Frans Mikx geeft aan dat het voor hem lastig is als mensen zich alleen per 

telefoon kunnen aanmelden. Herman Hendriks heeft dat ondervangen door zelf als 
contactpersoon te werken voor de excursies van Frans. 
Frans Mikx meldt nog even dat er bij de tocht op 13 september een fout was 

gemaakt op de website, daar stond 12 september vermeld. Annette Willemen 
geeft toe dat het een vergissing was. Frans heeft in dat weekend op beide dagen 

de excursie gehouden, wat niet de bedoeling was. 

• De werkgroep cursussen met Frans Mikx, Gijsbert Peelen en Piet Broekhof hebben 
een leidraad opgesteld voor het opzetten van cursussen en bijbehorende begroting 

met daarin de berekening van cursusgelden en onkostenvergoedingen. In principe 
dienen cursuskosten gedekt te worden door de inkomsten uit de cursusgelden die 

van de deelnemers worden gevraagd.  IVNRijnWaal staat wel garant voor de 
dekking van de kosten als door omstandigheden de inkomsten tegenvallen. Er is 
vanuit het bestuur niet officieel teruggekoppeld naar de werkgroep. Hiervoor de 

excuses van de voorzitter. Maar het product ligt er en is afgelopen jaar ook 
gebruikt bij het maken en toetsen van de cursussen. 

• Publiciteit: Annette Willemen geeft aan dat er alleen van de Polderbende korte 
stukjes worden aangeleverd voor de website. Ze roept de gidsen op om meer 
aandacht hieraan te geven en na iedere excursie een kort verslag met een paar 

foto’s aan te leveren. 
Piet Broekhif vermeld nog dat de excursie in de Loenense buitenpolder met foto’s 

van Birgitte Walgreen een goed voorbeeld hiervan is. 

 

14.  Werven van nieuwe gidsen: Stand van zaken Uiterwaardencursus 2021 

• Voorzitter geeft duidelijk aan dat corona het werven van nieuwe gidsen onmogelijk 
heeft gemaakt. Daarnaast lukt het nog niet om een didactisch onderlegd iemand 

te vinden voor de cursus. Nu is de hoop gevestigd op IVN Arnhem. 
Piet Broekhof zegt dat veel gidsen bij ons hun cursus elders hebben gedaan. Er is 
mogelijk een gids, Thomas Dragt uit Zetten die gids was bij IVN MaasWaal. Hij zal 

Thomas vragen of hij wil gidsen bij ons. 

• Voorzitter vertelt dat het bestuur heeft besloten om de kosten van de SLN cursus 

voor Kitty Peters te betalen. 

• Perdo van Gogh vraagt wat er wordt gezocht in een gids voor IVN RijnWaal. 
Voorzitter zegt dat het vooral gaat om het overbrengen van de beleving van een 

gids voor de natuur. 
Henny Campschroer zegt dat ze vaak als compliment ziet als mensen na een tocht 

zeggen dat ze meer hebben gezien dan ooit tevoren. 

15. Rondvraag 
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• Joop van Workum (via mail vragen ontvangen): 
- Kan er een organogram met namen van bestuursleden komen op de website?  
  Voorzitter zegt dat dit niet kan ivm AVG 

- Het RijnWaaltje wordt gemist met de kleine mededelingen.  
  Herman geeft aan dat dit al ruim 4 jaar geleden is gestopt, maar dat deze is  

  vervangen door de periodoeke mailberichten. 

• Ruud Milder verteld dat in de notulen van 2019 de Veldoven in Gendt is genoemd 

maar dat dit plan om in Gendt bij de Veldoven een klein centrum te maken op dit 
moment ‘on hold’ is gezet. 

• Frans Mikx meldt zich af als gids en wil wel als steungids helpen. 

Piet Broekhof neemt zijn publiekstochten over. 
Ook heeft Frans van een potentieel lid de vraag gekregen of wij ook lezingen 

doen. Antwoord is nee maar Piet Broekhof heeft eerder wel een keer een tocht 
gecombineerd met een lezing. 
En Frans vraagt of er voor een geïnteresseerd lid ook een infomatiefolder is. 

Voorzitter beantwoordt dat deze informatie op de website staat maar dat dit nog 
lang niet compleet is, hij is hierin in gebreke gebleven en zal hier zo snel mogelijk 

aandacht aangeven. 

• Gijsbert Peelen zou graag meer aandacht willen geven aan het gezamenlijk 
voorlopen van de tochten, zodat indien je meer gidsen nodig hebt je ook echt iets 

aan elkaar kan hebben. Voorzitter zegt dat dit zo snel mogelijk gemeld moet 
worden in de gidsen app. Herman Hendriks zegt dat de gidsen app hiervoor 

actiever gebruikt mag worden. 

• Henny Campschroer vraagt zich af hoe het met Polderbende 2 ervoor staat. 
Laetitia de Koning geeft aan dat mensen wel mee willen helpen maar niet als gids, 

dus die moeten toch vanuit IVN RijnWaal worden opgeleid. Dat laatste is dus nog 
niet gelukt. 

16.  Vergadering wordt om 20.27 afgesloten. 

 

Na afloop was er een zeer inspirerende presentatie door Ineke Radstaat van De 

Vlinderstichting: “Vlinders in de Tuin”. 

 

De avond werd om 22.45 echt afgesloten. 

 

 

 

 


