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Notulen van de 17e Algemene Ledenvergadering IVN RijnWaal 2021 

 

 Datum:  donderdag 15 juli 2021 
 Locatie:  Via Zoom!  
 Aanvang: 19.30 uur 

 
Aanwezig (12): Will Bemelmans voorzitter, Annelies Stokkel penningmeester, 
Annette Willemen bestuurslid, Herman Hendriks bestuurslid, Birgitte Walgreen 
secretaris & notulist, Marjolein Eeuwes, Theo Scholten, Ruud Milder, Laetitia de 
Koning, Piet Broekhof, Gijsbert Peelen en Jos van Betuw 
 
1. Opening en huisregels digitaal vergaderen 

Iedereen wordt gevraagd de microfoon uit te zetten en een hand op te 
steken als je iets wilt zeggen.  

2. Vaststellen agenda 
Er zijn via de mail geen extra agendapunten binnengekomen en ook tijdens 
de ALV niet. De agenda wordt vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken en berichten van verhindering 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Berichten van verhindering ontvangen van 5 leden: Annelies Scheurs, Bert 
van Brenen, Henny Campschroer, Sjaak Kregting en Ben Brouwer  

4. Concept notulen 16e ledenvergadering 24 september 2020: akkoord 
bevonden 

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van: 

 Piet Broekhof Pagina 2 publiciteit: Bijna geen publicaties in het 
Gemeentenieuws, komt dit vanwege corona?  
Herman legt uit dat we niet teveel mensen mee wilden tijdens de tochten 
tijdens de corona pandemie, dus er is bewust niet geadventeerd. 
 

 Piet Broekhof pagina 2 Cursus Natuurbeleven: in september/oktober 2020 
zijn twee van de vier geplande excursies doorgegaan en hebben we het 
theoretische deel kunnen houden in de Veldschuur, echter vanwege de 
pandemie moesten we wel het aantal deelnemers verdelen over twee 
groepen. In 2021 hebben we het theoretische deel via Teams gedaan, maar 
de excursies zijn tot nu toe nog niet doorgegaan. We hebben nu gepland dat  
eind augustus de cursisten een eigen tocht voorbereiden, voor een zelf 
gekozen doelgroep, en deze dan gaan lopen. Ze worden daarop beoordeeld, 
waarna ze de cursus kunnen afronden. 
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 Piet Broekhof pagina 3 Punt 11: Er zijn bij Landelijk IVN veel fouten gemaakt 
na de overstap van het innen van de contributie, er is tweemaal een factuur 
gestuurd.  
Herman legt uit dat bij Landelijk een foute automatische incasso datum was 
aangemaakt waardoor er veel dubbel is gefactureerd. Ze hebben veel tijd 
nodig gehad om dit handmatig te corrigeren. 
Herman heeft ook opgemerkt dat niet al onze SEPA rekeningen goed waren 
overgenomen, dus nog een extra fout. Ook bij de huisgenoten ging van alles 
mis. Herman controleert alles in Procurios en op dit moment lijkt alles te 
kloppen. 

5. Bestuurlijk jaarverslag 2020 
Extra toevoegen aan jaarverslag Cursussen: 

 De cursus Natuurbeleven in samenwerking met SLN is deels doorgegaan In 
september/oktober 2020 zijn twee van de vier geplande excursies 
doorgegaan en hebben we het theoretische deel kunnen houden in de 
Veldschuur, echter vanwege de pandemie moesten we wel het aantal 
deelnemers verdelen over twee groepen. In 2021 zal de cursus worden 
afgerond. 

6. Financieel jaarverslag 2020  
Annelies Stokkel neemt het financieel verslag met ons door. 
Piet Broekhof vermeld nog dat hij ook nog geld heeft ontvangen van de 
vogelcursus. Hij heeft een deel van de cursus betaald aan IVN, maar de rest 
komt bij de afronding. 

7.  Verslag kascontrole door Laetitia de Koning en Ruud Milder  

Ruud Milder: We zijn niet bij Annelies thuis geweest, maar de stukken zijn 
persoonlijk afgeleverd bij Ruud. Laetitia heeft samen met Ruud in Gendt de 
kascontrole gedaan. De financiën zijn opnieuw uitstekend op orde, chappo 
Annelies.  

8. Goedkeuren verslagen en decharge bestuur: Het bestuur krijgt decharge! 

9. Benoemen nieuw lid kascontrole (Ruud Milder is aftredend) 
Laetitia de Koning blijft lid en Jos van Betuw stelt zich voor als kandidaat lid. 

10. Begroting verenigingsjaar 2021  
Annelies legt uit dat we de begroting toch maar doorgezet hebben zoals we 
gewend zijn, ondanks de corona. Wel is er een extra post voor EHBO tasjes 
voor de gidsen toegevoegd. 
Nu lijken we een nadelig saldo van €2200 te hebben. Mocht de gidsencursus 
geen doorgang vinden dan, dan scheelt dit €800. Er is veel onzeker in 2021. 

11. Bestuurssamenstelling 
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 Alle aanwezigen leden gaan akkoord met de overdracht van het 

penningemeesterschap van Annelies Stokkel naar Annette Willemen. 

 Het aanvaarden van de nieuwe functie van Annelies Stokkel binnen het 

bestuur, nu als algemeen bestuurslid (gidsen coördinator) is even een 

lastig, Birgitte haalt de statuten erbij: (Statuten, Artikel 9, lid 8): 
Een aftredend bestuurslid is ten hoogste éénmaal herbenoembaar, wederom 
voor een periode van ten hoogste vier jaar. In een uitzonderlijk geval is een 
aftredend bestuurslid voor een tweede maal, wederom voor een termijn van ten 
hoogste vier jaar, herbenoembaar; een dergelijk besluit tot herbenoeming van 
een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering slechts worden 
genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

Annelies Stokkel heeft al 2 termijnen van 3 jaar erop zitten. Ruud Milder 

vraagt zich af of er genoeg leden aanwezig zijn voor een stemming. Dat is in 

orde volgens de statuten. 

Jos van Betuw geeft aan dat we akkoord gaan voor Annelies, mocht de 

statuten anders zeggen dat kunnen we het herroepen. Tien van de  twaalf 

leden gaan akkoord. 

 Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 

 
12. Mededelingen 

 Activiteiten 2021: 
- IVN RijnWaal heeft zich opgegeven om mee te doen aan de Schone 
Rivieren schoonmaakacties (samenwerking tussen stichting schone 
rivieren  en de gemeentes). Dit is vooral geinitiateerd door Annette 
Willemen. Er zijn twee richtingen, enerzijds heb je onderzoekers die een 
bepaald stuk meerdere keren per jaar controleren. Daarnaast kan je de 
vereniging aanmelden om een stuk rivierkant schoon te maken. Dan krijg 
je geld en materialen om dit uit te voeren. Tot nu toe is het niet 
doorgegaan, hopelijk kunnen we wel in het najaar hieraan meedoen. 
18 september is Wereld opschoondag (World Clean-up day): misschien 
hieraan meedoen met het IVN? Dit melden bij de leden. 

- Piet Broekhof: 6 jaar geleden is er in Loenen zo’n actie gedaan en dat werd 
via IVN Arnhem geregeld. Er werden ook excursies gegeven en er werd 
gezamenlijk schoongemaakt. Het was een groot succes. 

- Ruud Milder: doen al onze gemeentes mee?  
Annette zegt dat Lingewaard wel meedoet, Neder-betuwe ook maar 
Overbetuwe niet. 

- Jos van Betuw: in het gemeentenieuws van Lingewaard (Lingewaard zoekt 
rivierjutters) staat een oproep om hierbij mee te doen, in de krant van week 
28 2021.  
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- We besluiten gezamenlijk vanuit het bestuur dat we dit zeker aan de leden 
gaan voorleggen. Annette zal het voortouw hierin nemen.  
 

 Verzoek medewerking: IVN routes. We willen als IVN RijnWaal ook beginnen 
met het opzetten van wat IVN routes, omdat in onze regio het aantal 
uitgezette wandelingen vrij beperkt is. Welke gidsen willen graag meehelpen? 
We denken aan wandelingen in de Klompenwaard, Maneswaard/Maneswaard 
de Spees, Oosterhoutse Waard, wandeling komgronden Bremerton en 
Fikkersdries. 

- Annette licht dit toe. Met de IVN app maak je wandelroutes met educatieve 
informatie tijdens de wandeling. Met de €100 die we hebben besteed aan 
deze app kunnen we 5 routes aanmaken. Je loopt met een GPX tracker een 
route uit, op de uitlegpunten zet je een pin. Deze route kan je invoeren in de 
IVN app en later kan je daar foto’s, informatie etc aan toevoegen.  
Zijn er gidsen die hiermee aan de slag willen gaan? Annette is bereid om mee 
te gaan.  

- Jos van Betuw: met de gidsencursus heb ik een route in Gendt gemaakt met 
de Garmin waar je later ook informatie aan toevoegen.  

- Will: je hebt software nodig om de route op te nemen en een andere 
software om de route uit te kunnen lezen. Dat laatste is de IVN app. Will gaat 
proberen om de Maneswaard uit te schrijven. 

- Annette: het mag ook een fietsroute zijn, alleen er zijn al zoveel 
knooppuntenroutes dus je moet wel een originele route maken dan. 

- Will: we zullen dit binnenkort dit voorleggen aan alle gidsen. 
- Piet Broekhof: in Fikkerdries en Loenense polder zijn al mooie routes met 

bijbehorende folders. Is het dan nog nodig om een IVN route te maken? 

13. Rabobank Clubsupport: opbrengst €355 te gebruiken voor de nieuwe folder 

14. Werkgroepen: Jeugdactiviteiten, Cursussen, Publiciteit  

 Will: We zijn bezig met de Uiterwaardengidsen cursus. We krijgen 
volledige support van IVN Nederland, vooral voor het didactische deel en 
we werken samen met Maas en Waal en omgeving Tiel. Rijk van Nijmegen 
werkt hieraan niet mee na overleg hierover. 

- Ruud Milder: zit hier ook een certificaat bij?  
Will: we hebben ons concept opgestuurd naar regio en naar Landelijk om 
te kijken wat mogelijk is. Er wordt ook gekeken wat er voor de huidige 
gidsen kan. 

- Piet Broekhof: er was ooit sprake van deelcertificaten voor de 
gidsencursus. 
Will: daar weet ik te weinig van maar ik zal het navragen. 
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15. Gidsenuitje (september) en ledenbijeenkomst (oktober) 
Will: we willen alsnog iets gaan doen met de gidsen en voor de leden, maar 
door Corona weten we nog niet of het allemaal mogelijk is.  

16. Presentatie nieuwe folder 2021/2022  

 Birgitte deelt de foto van de voorkant. 
- Jos van Betuw is erg blij met de foto op de voorkant.  

Ruud Milder mist de IVN kleding op de foto, maar de fleecejack was te 
warm voor die dag. Jos vraagt wel direct of er nog IVN polo’s XL, XXL zijn. 
Dat zal worden uitgezocht. 

Will bedankt Annelies, Herman en Ruud voor hun inzet voor deze folder. 

- Piet Broekhof: ik had nog een voorstel om bij iedere excursie 2 gidsen te 

laten lopen. In de folder staat er 1 gids per excursie. 

Annelies: Het klopt dat er met twee gidsen moet worden gelopen maar 1 

gids is het aanspreekpunt. Voorlopen zouden we graag met meerdere 

gidsen willen doen en dit zou dan op de gidsenapp moeten worden gezet. 

Daar is de gidsenapp ook voor bedoelt. 

- Folders worden door het bestuur verdeelt aan de gidsen. 

 
17.  Rondvraag 

 Jos van Betuw: de presentatiebakken bij de slootjesdagen zijn onderin 
dicht. Zijn er ook platte bakken die open zijn aan onderkant. 
Theo Scholten: ja, die gebruiken we ook voor de amfibiën. Hij vraagt dit 
na bij Ravon. 

 Marjolein Eeuwes: bedankt voor het aansluiten. In maart 2021 heb ik een 
Tiny Forest laten aanleggen. Met wie van het IVN kan ik contact leggen. 
Eind oktober ga ik meer uitleg geven hierover en zoek ik de media op. 

- Jos van Betuw geeft aan dat hij daarin hij kan helpen. In Gendt willen we 
ook een Tiny Forest aanleggen. 

- Will: zijn er specifieke onderwerpen waar je extra aandacht aan wilt 
geven? 

- Marjolein: Ik raak een beetje de draad kwijt bij wie of bij welke 
organisatie ik moet aankloppen. 

- Jos geeft aan dat hij bij alle partijen in Lingewaard is betrokken.  
- Will: onze leden zijn overal bij betrokken. We dragen vooral de 

bewondering voor de natuur uit. Geef aan waar je behoefte aan hebt. 
- Marjolein: ik zoek de publiciteit met mijn Tiny forest en zoek een partner 

om hiermee samen te werken.  
- Annelies woont schuin tegenover Marjolein in Huissen en zal het contact 

vanuit IVN zijn.  
- Jos geeft aan dat het concept Tiny Forest van IVN is dus het hoort bij IVN 

maar ook SLN heeft belangstelling. 
- Marjolein zou heel graag met Annelies, Will en Jos willen afspreken. 
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- Theo: in de Wolfskuilseweg is een Tiny Forest aangelegd door IVN 
Nijmegen. Karin van Toor bij IVN Nijmegen. 

- Laetitia: zelfs in Heteren is een Tiny Forest  

18.  Sluiting: 20.55 

 

 

 


