
 
 

Notulen algemene ledenvergadering IVN Voerendaal 18 mei 2022 

 

Inloop vanaf 19:00 uur in ’t Wouves te Ransdaal met koffie/thee en vlaai. 

 

1 Opening, vaststellen agenda, afmeldingen, presentielijst. 

De voorzitter opent de vergadering om 19:40 uur en heet iedereen welkom. 

 

2 Geconstateerd wordt dat het vereiste quorum nodig voor besluitvorming niet aanwezig is. 

 

3 De vergadering wordt om 19:45 uur gesloten en heropend om 19:50 uur. 

De agenda wordt conform de uitnodiging vastgesteld. Afmeldingen zijn ontvangen van:  

Lea Geelen, René Vermeeren, Rineke de Jong, Jef Brouwers, Resie Voncken, Annie Heusschen, 

Diny van Faassen, Hans Pannemans, Suzie Evens, Annemarie van Zeijl en Pat Höwel. 

De presentielijst is door 21 leden/donateurs getekend. 

Er zijn geen ingekomen vragen en/of brieven omtrent deze vergadering ontvangen. 

 

4 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 6 oktober 2021. 

Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

 

5 Mededelingen en informatie over  

Programma 2022 

Diverse activiteiten hebben uiteraard al plaatsgevonden. Een aantal wandelingen en vogelexcursies 

hebben plaatsgevonden. De uilen- en plantenwerkgroep zijn flink actief. De scholenwerkgroep heeft 

de carrousel weer kunnen opstarten op de 4 basisscholen. 

De Natuurontdekkingsreis Parkstad 2022/2023 is weer opgestart. Verder op 5 juni familiewandeling in 

het kader van het Zomerfestival en (nog niet) geplande wandelingen. Op zondag 9 oktober zouden wij 

graag een familiedag voor IVN-ers/donateurs en familieleden willen organiseren. Voor alle te 

organiseren activiteiten doen we een beroep op jullie hulp !   

 

Actuele ontwikkelingen landelijk IVN.  

Op 16 april 2022 heeft een eerste bestuurdersconferentie plaatsgevonden in Baarn. Hieraan hebben 

wij niet deelgenomen, maar wel voorafgaand een enquête en bereikmeting 2021 ingevuld.   

De landelijke website, welk format wij ook gebruiken,  wordt vernieuwd. 

Zie ook de informatie welke wordt verstrekt via Mens en Natuur, Stuifmail en vooral Ons IVN. 

 

6 Jaarstukken 2021 penningmeester. 

Er zijn geen vragen over de jaarstukken 2021 (verlies-en winstrekening en balans met toelichting). 

Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een positief resultaat van € 330,60 en de vergadering gaat 

akkoord dat dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De Rabobank Clubactie gaat in 2022 

eerder van start. 

 

7 Kascommissie. 

De kascommissie bestaande uit Margriet Bijvoet en Jean Mahr heeft de administratie en jaarstukken 

2021 in orde bevonden. De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur décharge voor het 

gevoerde financiële beheer over het jaar 2021. De kascommissie 2021 zal bestaan uit Jean Mahr en 

Harrie Huijts. Er is geen reservelid.  

 



 

8 Vaststellen contributie jaar 2023 op € 25,00. 

Zoals in 2020 is ingezet stelt het bestuur voor de contributie stapsgewijs te verhogen tot het niveau 

van de landelijke contributie. In 2023 zal deze € 25,00 bedragen met een afdracht van € 12,50.Dit zal 

gelden voor een periode van 3 jaar. 

Er is een vraag uit de zaal of je gezien onze vermogenspositie de contributie zou moeten verhogen. 

Een financiële noodzaak is er niet. Om dubbele ledenadministraties te voorkomen en verlichting van 

lokale bestuurstaken zijn veel IVN afdelingen reeds overgestapt op de landelijke ledenadministratie 

(servicemodel) en contributie inning. Op termijn verwachten wij dit ook te doen.  

Een en ander vergemakkelijkt ook samenwerking/fusie met andere IVN afdelingen. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met de contributie van € 25,00 ingaande 1-1-2023. 

 

9 Jaarverslag 2021 secretaris. 

Na een korte terugblik op 2021 wordt het jaarverslag vastgesteld. 

 

10 Bestuursverkiezing 

Statutair aftredend is Wiel Curfs. Hij heeft zich beschikbaar gesteld voor een volgende periode van 

drie jaar. Er zijn geen andere kandidaten voorgesteld voor een bestuursfunctie. Met applaus wordt 

door de vergadering ingestemd met de herbenoeming van Wiel. 

 

11 Verslagen van de activiteiten 2021 van de Scholenwerkgroep, Uilenwerkgroep en 

Plantenwerkgroep 

Ria licht het meegezonden verslag van de werkgroep Scholen periode april 2021/2022 toe. Albert 

verwijst naar het jaarverslag van de Uilenwerkgroep. Inmiddels zijn er 3 rayons gemaakt, er zijn 

ongeveer 40 kasten geplaatst en 7 broedparen. Met de zorgboerderij  Ransdaal zijn contacten gelegd 

voor het maken van kasten.    

De plantengroep is in 2021 slechts eenmaal op pad (kunnen) gaan en waren te gast op de 

Kunderberg bij de familie Muris. 

 

12 Rondvraag 

Wiel Curfs merkt op dat het goed zou zijn als ieder dorp een soort ambassadeur (signaleringsfunctie) 

zou hebben richting o.a. gemeente op het gebied van aanplant, bermbeheer, natuur.  

Bert Leevels zegt dat de landelijke vogeltelling op zaterdag 1 oktober is gepland en onze IVN telling 

op zondag 23 oktober in het Ransdalerveld. Arno Haanraats zegt dat het vogelspotten in de periode 

december t/m mei plaats heeft.  

Margriet Bijvoet zegt dat op 25 mei a.s. een lentemiddag is georganiseerd voor de bewoners van ’t 

Brook. Hierbij zullen aanwezig zijn muziek, schapen, spingroepje en IVN.  

Walter Uitterhoeve heeft vernomen dat er plannen zijn om het Haerenbos over te dragen aan Het 

Limburgs Landschap. Hij vreest dat er dan voorlopig niets gebeurt aan onderhoud en vraagt IVN alert 

te zijn op de ontwikkelingen.  

Annie Gras zegt dat de wandelvereniging iedere derde zondag van de maand een wandeling 

organiseert. Goed om daarmee rekening te houden in onze planning. 

Jean Mahr vraagt of er nog iets is geregeld voor nazorg op de aanplant vorig jaar aan de Parallelweg. 

 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20:40 uur. 

Na een korte pauze is er een presentatie door Léon van Loo over “Natuur in de Kunst”. 

 

Lucien Smets, 27 mei 2022. 

 

 

     


