
 
 

Notulen algemene ledenvergadering IVN Voerendaal 6 oktober 2021 
 

Inloop vanaf 19:00 uur in ’t Wouves te Ransdaal met koffie/thee en vlaai (gesponsord door Annemie) 
 

1 Opening, vaststellen agenda, afmeldingen, presentielijst. 

De voorzitter opent de vergadering om 19:35 uur en heet iedereen welkom.  

 

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

 

3 De vergadering wordt om 19:40 gesloten en heropend om 19:45 uur. 

De agenda wordt conform de uitnodiging vastgesteld. Afmeldingen zijn ontvangen van: Willy Boehlé, Jane Ten Have, Jeu 

Brouns, Wiel Spierts, Yvonne Frissen, Pat Höwel, Femke Packbier en Walter Uitterhoeve. De presentielijst is door 19 personen 

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

 

4 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 11 maart 2020  

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

 

5 Medelingen en informatie over 

Programma 2021 

Veel van de voorgenomen plannen zijn wegens de Corona maatregelen niet uitgevoerd kunnen worden. De Scholenwerkgroep 

heeft de reguliere activiteiten niet kunnen/mogen uitvoeren. Alternatieven werden en worden bedacht. Hiervoor is op korte 

termijn een aparte bijeenkomst gepland voor meer ondersteuning. Tot nu toe zijn twee wandelingen geweest. Succesvol 

hebben we meegedaan aan het Zomerfestival en Duurzaamheidsfestival van de gemeente Voerendaal.  

De Strous cultuurprijs ging aan onze neus voorbij, maar leverde wel een oorkonde en publiciteit op..  

Op het programma van dit jaar staan nog de (trek)vogeltelling op 10 oktober, een paddenstoelenexcursie 24 oktober, de 

natuurwerkdag met de Scouting en Staatsbosbeheer op 6 november, bomen planten aan de Parallelweg te Voerendaal met 

Buurtvereniging  Baneblökse en gemeente op 13 november en een kerstbijeenkomst op 18 december.  

 

Het programma 2022 is in ontwikkeling en ideeën zijn meer dan welkom. 

 

Actuele ontwikkelingen landelijk IVN 

Sedert april 2021 zijn stichting IVN en vereniging IVN gefuseerd tot één organisatie (161 afdelingen, 27.500 leden en 150 

beroepskrachten). 

Landelijk wordt een nieuwe website ontwikkeld omdat de huidige versie van de software binnenkort niet meer wordt 

ondersteund. 

 

6 Jaarstukken 2020 penningmeester 

Er zijn geen vragen over de jaarstukken (verlies-en winstrekening en balans met toelichting). Het boekjaar 2020 werd 

afgesloten met een positief resultaat van € 622,54 en de vergadering gaat akkoord dat dit bedrag wordt toegevoegd aan de 

algemene reserve.  

 

7 Kascommissie 

De kascommissie  (Annelien Smets en Margriet Bijvoet) heeft de administratie en jaarstukken 2020 op 16 september 2021 

steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering verleent de penningmeester en het gehele bestuur  

décharge voor het gevoerde financiële beheer over het jaar 2020. 

De kascommissie 2021 zal bestaan uit Margriet Bijvoet en Jean Mahr. Er heeft zich niemand als reservelid beschikbaar 

gesteld..  

 

8 Vaststellen Huishoudelijk Reglement inclusief Omgangsregels en AVG 

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze is van toepassing op alle 

verenigingen en stichtingen. In het kort regelt de wet: goed bestuur en aansprakelijkheid, belet en onstentenis, tegenstrijdig 

belang, toezicht en ontslag.  Er is een overgangsrecht van 5 jaar om statuten te wijzigen. O.a. om aan de nieuwe wetgeving te 

voldoen is het voorliggende  Huishoudelijk Reglement met Omgangsregels en AVG opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van 

voorliggende modellen van IVN Nederland en IVN Heuvelland. 

Enkele punten hieruit. Leden worden geroyeerd indien contributiebetaling niet vóór 1 november heeft plaatsgevonden. 

Contributiebetaling nieuwe leden in verhouding tot lopende aantal maanden in dat jaar. Belang van de vereniging staat altijd 

voorop. Bij tegenstrijdig belang niet meestemmen. Begroting opstellen aan de hand van werkplannen van de werkgroepen.     

 

De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorliggend Huishoudelijk Reglement inclusief Omgangsregels en AVG.  

 

9 Vaststellen contributie 2022 op € 21,00 

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

Deze zal in 2023 € 25,00 bedragen met een afdracht van € 12,50.  



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. 

Ondersteuning vanuit landelijk IVN (denk aan OnsIVN, servicemodel sedert 2017, Stuifmail) is de afgelopen jaren sterk 

verbeterd. 

 

De vergadering gaat unaniem akkoord met de contributie van € 21,00 ingaande 1-1-2022. 

 

10 Jaarverslag 2020 secretaris 

Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen, met dankzegging door de voorzitter, vastgesteld. 

 

11 Bestuursverkiezing 

Statutair aftredend zijn Annemie Dormans, Albert van den Dries en Lucien Smets. Ondanks een oproep aan de leden hebben 

zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie. Annemie heeft aangegeven na 21 jaar geen bestuursfunctie 

meer te ambiëren, maar wel actief binnen IVN te blijven. Veel applaus valt haar ten deel. De voorzitter bedankt Annemie voor al 

haar werk voor IVN met een mooie toespraak, een bloemetje en een plantenbon. 

Door de vergadering wordt ingestemd met een herbenoeming van Albert en Lucien voor een periode van drie jaar.   

 

12 Verslagen van de activiteiten 2020 van de Scholenwerkgroep, Plantenwerkgroep en Uilenwerkgroep 

Van de activiteiten van de werkgroepen zijn uitgebreide aparte verslagen gemaakt. M.u.v. de uilenwerkgroep hebben diverse 

geplande activiteiten niet kunnen plaatsvinden wegens slecht weer en met name Corona maatregelen.   

De Scholenwerkgroep zoekt meer ondersteuning met ideeën en hulp o.a. omdat Ria te kennen heeft gegeven hieraan minder 

tijd te gaan besteden. Aangezien Lea gaat verhuizen zoekt de Plantengroep een nieuwe coördinator. 

De Uilenwerkgroep heeft weer wat nieuwe aanwas van helpers.   

 

13 Rondvraag 

Er wordt gevraagd hoe het is gesteld met een andere huisvestingslocatie voor het IVN Voerendaal. Is de Open Club Klimmen 

nog een optie? Er is een plan voor nieuwbouw bij de school in Ransdaal (bieb, peuterspeelzaal, IVN honk). Wij hebben onze 

wensen daarbij ingebracht voor een opslagruimte. We zijn in het begin betrokken geweest met de plannen van Open Club 

Klimmen, maar zien niet direct meer een plek voor ons. Inmiddels wordt ons huidige IVN lokaal steeds minder “bewoonbaar” 

wegens stank en wijken we vaker uit naar bijv. ’t Wouves..  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20:35 uur. 

Na een korte pauze is er een presentatie door Geert Jan en Laura Nieboer van Lubosch Land over Voedselbossen en 

Biodiversiteit. Het aantal deelnemers aan deze geslaagde lezing is ongeveer 65. 

 

Lucien Smets, 9 oktober 2021 

 

 


