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Jaarverslag secretaris IVN, afdeling Eys 2021.
Op 31 december 2021 telde de IVN, afdeling Eys 128 leden. 

-19. 
Het zorgde voor (zeer) ingrijpende maatregelen, die nog steeds consequenties voor de hele 
maatschappij hadden. Een groot deel van 2021 heeft onze vereniging daar ook duidelijk de gevolgen 
van ondervonden. Verenigingsactiviteiten moesten afgeslankt en in een aangepaste 

 

We hebben ook dit jaar enkele (Zoom) bestuursbijeenkomsten belegd, uiteraard rekening houdende 
met de coronaregels, om verenigingszaken te bespreken en ervoor te zorgen dat zodra het weer 

ook weer, zij het op kleine schaal, activiteiten aangeboden worden.  
 
Uiteraard blijft ook het thema ´bestuursversterking / bestuursuitbreiding´ zeer actueel, zeker met het 
oog op de toekomst van onze afdeling. Daarom doet ook dit jaar het bestuur weer een dringend 
beroep op U! 

Tijdens veldbezoeken en overlegmomenten met de gemeente heeft het bestuur, samen met Marian 
onze deskundige paddencoördinator, kunnen toelichten welke maatregelen en voorzieningen 

van de uitvoering staat gepland voor 2022!  

Andrea Senden heeft, als vertegenwoordiger van onze afdeling, samen met de vertegenwoordiger van 
IVN  Heuvelland in oktober overleg met de gemeente (de wethouder en hoofd groenvoorziening) 
gevoerd over het maaibeleid en blijft dit de komende jaren voortzetten. In 2022 zullen weer een aantal 
bermen geïnventariseerd worden, overleg gevoerd worden om de vervolgstappen te bespreken, want de 
klus is nog niet geklaard!  

Onze afdeling is aanwezig geweest bij vier regiovergaderingen. Drie ervan waren digitaal, één 
vergadering hebben wij als afdeling in ons gebouw georganiseerd. Uitwisseling van activiteiten en 
ontwikkelingen bij de afdelingen binnen de regio Zuid-Limburg is een belangrijk doel van deze 
bijeenkomsten. Men streeft naar meer samenwerking tussen de afdelingen. Het Bomenfestival was een 
mooi voorbeeld daarvan. 

Daarnaast is de regiovergadering een belangrijk orgaan om de landelijke IVN-vereniging te voeden en 
andersom. Vroeger bestond het IVN uit een aparte Vereniging van Vrijwilligers en een 
Beroepsorganisatie. Inmiddels zijn deze twee samengevoegd tot één Landelijk IVN. 
Daarnaast werd tweemaal deelgenomen aan een digitale bijeenkomst van het District. Limburg is nog 
de enige provincie die een  door de provincie ruim gesubsidieerd  overkoepelend provinciaal district 
kent. De organisatie van diverse cursussen is een belangrijke opdracht. In 2021 werd het 
Bomenfestival georganiseerd. 
Tenslotte werden twee digitale vergaderingen van de Natuur- en Milieufederatie bezocht, de 
overkoepelende organisatie van natuur- en milieuverenigingen. Hun 50-jarig bestaan kon helaas niet 
groots gevierd worden. Wél zijn zij in 2021 betrokken geweest bij de diverse hoogwaterplannen, die 
opgesteld werden na de zondvloed van juli. Ook de overlast van vliegtuigen en verkeer is een vaker 
terugkerend thema, naast allerlei ruimtelijke ontwikkelingen in het Heuvelland. 
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van de penningmeester. Bij deze iedereen bedankt, die zijn stem op onze afdeling uitbracht.  

In het verenigingsjaar 2021 heeft de IVN, afdeling Eys helaas geen medewerking kunnen verlenen aan 
alle activiteiten en zelf minder kunnen / mogen organiseren.  

Helaas geen mooie start van 2021 met de Nieuwjaarswandeling. Wel werd in augustus de gelegenheid 
geboden om aan een (coronaproof) wegkruisenwandeling o.l.v. onze gidsende voorzitter deel te 
nemen. Door geringe interesse hebben we als afdeling niet deelgenomen aan de door IVN-Maastricht 
georganiseerde Sterwandeling. De herfstwandeling vormde helaas, door oplopende besmettingen, de 
ongeplande afsluiting van het wandeljaar 2021. 

De vogelwerkgroep heeft dit jaar, rekening houdend met de geldende coronaregels, ook weer 
nestkastencontroles, kunnen uitvoeren. De VWG heeft gelukkig weer een beeld gekregen van de 
broedresultaten.   

Voor de jeugdwerkgroep was de deelname aan de Slootjesdag de enige activiteit. Zij ontdekten 
vele waterdiertjes in de poel in het Froweinbos en de vijver van kasteel Goedenraad.  

Geen lezingen dit jaar, maar gelukkig hebben we als afdeling wel een zeer succesvolle en goed bezochte 
 

Kortom weer een verenigingsjaar zoals je dat liever niet zou willen, maar het was niets anders.  
Hopelijk krijgen we in 2022 weer de gelegenheid om activiteiten te mogen / kunnen organiseren.  

verenigin
Natuur Koeriertje. Verder was onze website te raadplegen voor actuele informatie. 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de medewerking in welke vorm dan ook en wens ik iedereen een 
2022 toe, dat hopelijk weer een IVN  jaar wordt met veel mooie en bijzondere natuurervaringen en 
vooral dat iedereen dit allemaal in gezondheid mag beleven. 
 

Gerard Nabben 
secretaris IVN, afdeling Eys 

   


