Verslag van de Jaarvergadering (Algemene Ledenvergadering) van IVN Munstergeleen van
13 april 2022
Plaats: Scouting gebouw Munstergeleen
Tijdstip: 20.30
27 Leden van IVN Munstergeleen hebben de presentielijst getekend, lijst is bij de secretaris in bezit
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
Voorzitter P. Wijnen opent de vergadering om 20.30 en heet allen welkom.
Afmeldingen voor de ALV:
Afmeldingen zijn ontvangen van K. Blankers, P. Jessen, T. Hovers, T. van de Vring, E. Rongen, W.
Boers, P. Cilissen en partner, I. Schmeets, S. Kaasenbrood, N. Heinemans. (11personen)
P. Wijnen memoreert dat het vanavond een speciale ALV is, omdat er in 2020 én 2021 geen
Jaarvergaderingen konden worden georganiseerd vanwege de toen heersende Corona beperkende
maatregelen.
Voorts biedt hij zijn verontschuldiging aan voor het feit dat in het Steenuiltje, Lente 2022, jaargang
49, nr. 1 twee verschillende aanvangstijdstippen werden genoemd. 20.30 is het juiste tijdstip.
2. Opmerkingen of aanpassingen van het Jaarverslag van 11-2-2020
Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag nu vastgesteld.
3. Jaarverslag 2020; Verslag van de werkgroepen en het financieel jaaroverzicht 2020
Dit verslag is gepubliceerd in het Steenuiltje Lente 2022. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag
wordt vastgesteld.
4. Jaarverslag 2021; Verslag van de werkgroepen en het financieel jaaroverzicht 2021.
Dit verslag is eveneens al gepubliceerd in het Steenuiltje Lente 2022. Er zijn ook geen opmerkingen,
zodat ook dit jaarverslag wordt vastgesteld.
5. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie voor 2022
Penningmeester T. Lemmens geeft een korte toelichting op het verslag over 2021. IVN
Munstergeleen beschikt over een goede kaspositie. Onze vereniging beschikt over een besteedbaar
budget van € 5.000,- tot € 6.000 per jaar. Dit is zeker voldoende om onze uitgaven, m.n. die voor het
onderhoud en het beheer van de IVN Heemtuin uit te kunnen voeren.
De kascommissie voor het jaar 2021 bestaat uit de dames B. Dijkstra en E. Rongen. Mevrouw E.
Rongen is helaas vanavond verhinderd.
Mevrouw B. Dijkstra vertelt, dat zij beiden de stukken van de penningmeester bij een bezoek aan
hem hebben gecontroleerd en dat deze stukken prima in orde bleken te zijn. Zij stelt de leden van de
vergadering dan ook voor om de penningmeester décharge te verlenen voor zijn activiteiten voor
IVN. De vergadering neemt het voorstel van de kascontrole commissie met instemming over.
Er wordt gevraagd voor leden van een nieuwe commissie voor het jaar 2022. De heren F. Penners en
P. Huits stellen zich beiden beschikbaar en worden door de leden in de vergadering benoemd.
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6. Huldiging van jubilarissen en benoeming van ereleden van IVN Munstergeleen
P. Wijnen vertelt dat het bestuur 3 jubilarissen van IVN wenst te huldigen en dat er een
bestuursvoorstel is voor het (postuum) benoemen van 2 ereleden van IVN Munstergeleen.
Er zijn twee leden die 50 jaar lid zijn van IVN en 1 lid dat 40 jaar lid is van IVN.
Jubilarissen 50 jaar en 40 jaar IVN lidmaatschap
P. Wijnen vertelt dat mevrouw T. Hovers 50 jaar lid is van IVN, maar dat zij helaas vanavond
verhinderd is om persoonlijk aanwezig te zijn. Mevrouw Hovers is al lang geleden als IVN lid gestart in
de toenmalige IVN afdeling Sittard. Zij heeft zich altijd ingezet voor IVN als een gemotiveerde
Natuurgids. Voorzitter P. Wijnen en secretaris B. Bongers hebben mevrouw T. Hovers vandaag
bezocht om haar een aantal blijken van waardering voor haar inzet namens IVN te overhandigen.
Genoemd werden een gouden IVN speld, een certificaat van het IVN kantoor uit Amsterdam, een
brief van IVN Amsterdam en dit alles werd aangevuld met een mooi boeket bloemen voor de
jubilaris.
Vervolgens wordt de heer J. Douven naar voren geroepen voor zijn huldiging als 50 jarig lid van IVN
Munstergeleen. Jo Douven is imker in onze IVN Heemtuin en is ook een gekend vogeldeskundige. Al
vele jaren verzorgt hij trouw met de heer T. Kusters de uilenkasten en valkenkasten in en rondom de
Heemtuin. De werkzaamheden behelzen het schoonmaken van de kasten en het observeren van
gelegde eieren en jonge vogels.
Ook vermeldenswaard is dat Jo Douven destijds bij de aanleg van de IVN Heemtuin mede
verantwoordelijk was voor de aanleg van de zogenaamde ‘anti tank aarden wal’ achter het IVN
home, om de helling daar ter plaatse goed te stabiliseren.
J. Douven ontvangt ook een gouden IVN speldje, een brief van IVN Amsterdam, het door het bestuur
van IVN Munstergeleen ondertekende certificaat en een fles drank als blijk van waardering bij zijn
jubileum. Er worden foto’s gemaakt van deze overhandiging.
Dan wordt mevrouw U. Jessen naar voren gevraagd voor haar 40 jarig IVN Munstergeleen jubileum.
Ook zij heeft vele verdiensten voor IVN Munstergeleen als natuurgids,. gids voor scholen,
medewerking bij boomplantdagen en als opsteller van lesbrieven voor scholen.
Ook zij ontvangt blijken van waardering in de vorm van een IVN speldje, een certificaat van IVN en
een mooi boeket bloemen. Natuurlijk worden ook bij deze overhandiging foto’s gemaakt.
Benoeming van ere leden van IVN Munstergeleen
P. Wijnen licht toe, dat vanwege diverse oorzaken , het bestuur een gewijzigde procedure gevolgd
heeft bij de door het bestuur voorgestelde benoeming van ereleden van IVN Munstergeleen.
De heer J. Heinemans wordt door het bestuur postuum benoemd tot erelid van IVN Munstergeleen.
P. Wijnen verwijst naar een uitgebreider in Memoriam over Jo Heinemans in het Steenuiltje van
Lente 2022. Helaas is hij overleden op 15 januari 2022. De voorzitter memoreert dat J. Heinemans
veel prachtige foto’s en dia’s heeft gemaakt en daarnaast een zeer actieve klusser was in de
Heemtuin. “Jo was zeer creatief en kon met weinig materiaal heel veel maken en zijn handigheid was
enorm.” In 2021 heeft Jo Heinemans nog een laatste bezoek gebracht aan de Heemtuin. Dat was
voor hemzelf en andere IVN leden een emotioneel en moeilijk laatste bezoek.
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N. Heinemans, echtgenote van J. Heinemans, was ook vanavond uitgenodigd voor de Jaarvergadering
om haar de erkenning van het erelidmaatschap voor Jo van IVN Munstergeleen te overhandigen. Zij
is echter recent helaas gevallen, waardoor het vanavond voor haar niet mogelijk was om zelf
aanwezig te zijn.
Voorzitter en secretaris hebben haar daarom thuis bezocht en haar alle zaken overhandigd om ook
op deze wijze Jo Heinemans te herdenken als erelid van IVN Munstergeleen.

Vervolgens stelt het bestuur van IVN Munstergeleen voor om mevrouw L. Gijsen van de Schoor te
benoemen tot erelid van IVN Munstergeleen. Mevrouw Gijsen heeft zich gedurende vele jaren zeer
actief ingezet voor IVN Munstergeleen. Zij is weduwe van L. Gijsen, een van de mede oprichters van
IVN Munstergeleen en moeder van ons gewaardeerde IVN lid H. Gijsen.
P. Wijnen memoreert dat voor 1972 de IVN Heemtuin een schapenwei was, waar alleen de ook nu
nog aanwezige schaapskooi stond. De oprichters van IVN Munstergeleen vonden dat er een
gebouwtje moest komen, maar dat zag het college van B & W van de gemeente Munstergeleen
aanvankelijk niet zitten. Mevrouw Gijsen ging echter tegen dit standpunt van het college in en
slaagde erin de bouw van het nieuwe gebouwtje, dat start werd voor de aanleg van onze Heemtuin
mogelijk te maken. Legendarisch is de uitspraak van wijlen burgemeester Wagemans geworden: “In
Munstergeleen zullen de wegbermen weer bloeien.”
Mevrouw Gijsen heeft zich ook ingezet voor het behoud van de wapenstenen bij de oude boerderij
van Abshoven, die nu behouden zijn gebleven voor toekomstige generaties.
Mevrouw Gijsen is ook nu nog steeds betrokken bij IVN activiteiten, m.n. bij het verzorgen van de
jaarlijkse Kroedwösj boeketten, samen met haar zoon H. Gijsen.
P. Wijnen en B. Bongers overhandigen haar een Certificaat van IVN Munstergeleen met haar
benoeming tot erelid en een mooi boeket bloemen als blijk van waardering. Wederom komen onze
fotografen in actie om dit moment vast te leggen.
7. Voorstel voor naamswijziging van IVN Munstergeleen naar IVN MunsterGeleenSittard
P. Wijnen licht toe dat IVN Munstergeleen toe is aan een naamswijziging. Dit is enerzijds noodzakelijk
omdat onze werkzaamheden zich intussen verder uitstrekken dan het grondgebied van de
voormalige gemeente Munstergeleen en anderzijds dat IVN Sittard-Geleen zich genoodzaakt zag per
31-12-2019 te stoppen met haar afdeling in verband met onvoldoende bestuurlijke continuïteit.
Op voorstel van B. Bongers stelt het bestuur van IVN Munstergellen voor om formeel per
ingangsdatum van de Ledenvergadering van 11 oktober 2022 de vermelding van IVN in haar statuten
en alle formele registraties te wijzigen in IVN MunsterGeleenSittard.
P. Wijnen vraagt of de leden in de vergadering akkoord kunnen gaan met de door het bestuur
voorgestelde naamswijziging. Formele goedkeuring van de leden volgt echter pas in de geplande
algemene ledenvergadering van 11 oktober 2022.
B. Dijkstra vraagt of iemand uit de leden nog een andere naam kan voorstellen.
P. Wijnen antwoordt dat dit natuurlijk mogelijk is, tot op heden is dit echter niet gebeurt.
D. Liedekerken vraagt of we ook nog Born in de nieuwe naam mee kunnen nemen.
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Het bestuur antwoordt, dat dat niet mogelijk is omdat Born en omstreken tot het werkgebied van
onze collega’s van IVN Swentibold behoren.
Fr. Vroomen doet het procedure voorstel om alle leden maximaal 2 weken na deze vergadering de
mogelijkheid te geven een alternatieve naam voor te stellen. Als er dan geen ander voorstel komt,
stelt hij voor om dan verder te gaan met de naamswijziging IVN MunsterGeleenSittard.
H. Mulders memoreert dat het voorgestelde nieuwe bestuur enige haast heeft met het voorbereiden
van de naamswijziging vanwege praktische aspecten. Denk daarbij aan: het Steenuiltje, officiële
vermeldingen van de vereniging, brief papier, naamborden in en rond de Heemtuin.
Afgesproken wordt om een nieuwe vergadering voor de wijziging van de naam in te stellen, als er
binnen 2 weken toch nog een alternatieve naam voor onze afdeling wordt ingediend bij het bestuur.
8. Voorstellen van nieuwe bestuursleden
Leonne Könings uit Munstergeleen stelt zich voor en zij stelt zich opnieuw verkiesbaar als bestuurslid;
Josette Janssen uit Sittard stelt zich voor, zij is de beoogde nieuwe penningmeester;
Ilona Schmeets uit Sittard wordt voorgesteld door Hub Mulders, zij zal projecten en de
jeugdwerkgroepen gaan invullen;
Maarten Hinskens uit Geleen stelt zich voor en is beoogd secretaris en betrokken bij de ontwikkeling
van sportpark Glanerbrook;
Fred Vroomen uit Geleen stelt zich voor, hij zal zich m.n. met RO aspecten van voor IVN belangrijke
ontwikkelingen in de gemeente gaan bezighouden.
Hub Mulders uit Munstergeleen is bij velen al bekend en zal voor maximaal 3 jaar de functie als
voorzitter gaan bekleden. Hij zal diverse nieuwe bestuursleden begeleiden.
Het voorgesteld nieuwe bestuur heeft uit haar midden Hub Mulders gekozen als beoogde nieuwe
voorzitter van onze IVN afdeling.
De leden wordt gevraagd of zij akkoord zijn met de beoogde nieuwe voorzitter Hub Mulders. Dat
blijkt het geval te zijn.
9. Aftreden oud bestuur en in functie treden nieuwe bestuur
P. Wijnen bedankt zijn mede bestuursleden voor de samenwerking gedurende de afgelopen jaren en
alle leden voor het in hen gestelde vertrouwen. Hij hoopt op en heeft vertrouwen in de goede
voortzetting van onze vereniging onder het nieuwe bestuur.
De oude bestuursleden treden af maar worden onmiddellijk in alfabetische volgorde naar voren
geroepen door H. Mulders.
Hij spreekt hen allen toe en overhandigt hen namens het nieuwe bestuur enkele presentjes voor hun
inzet als bestuurslid van IVN Munstergeleen.
Ben Bongers: “bescheiden begonnen, maar met een ongelooflijke inzet van 250 % gewerkt aan vele
taken: secretaris, werk in en rond de Heemtuin, prachtige projecten als Corio Glana, hoofredacteur
van Steenuiltje en PR voor onze activiteiten; wij zullen jouw vele taken moeten gaan opsplitsen;”
Ivo Dols: “Dank voor het kritisch bekijken van vele stukken en jouw goede adviezen;”
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Theo Lemmens: ”9 jaren was jij een zeer goede penningmeester, altijd had je de zaken prima voor
elkaar;”
Pierre Wijnen: “jij was net als ik ambtenaar, en hebt je voor vele zaken van IVN energiek ingezet, je
hebt het niet gemakkelijk gehad, wanneer er eens conflicten waren binnen ons bestuursleden, veel
inzet heb je gegeven voor de representatie van de vereniging en voor de zaken rond de Watersley
plannen en projecten.”
Alle vier de bestuursleden ontvangen als dank voor hun jarenlange inzet een cadeaubon en een klein
buideltje met inhoud. Een ondertekende oorkonde van het nieuwe bestuur zal hen nog op een later
tijdstip worden overhandigd.

10. Rondvraag.
Mevrouw L. Gijsen vraagt en krijgt het woord. Zij wenst alle leden van IVN Munstergeleen van harte
te bedanken voor haar benoeming tot erelid. Zij stelt dit bijzonder op prijs en denkt op dat moment
ook weer met heel goede herinneringen aan haar overleden echtgenoot. Zij wenst ook nog te
zeggen, dat zij het altijd heel fijn heeft gevonden, hoe zij gesteund is door bestuur en leden van IVN
Munstergeleen, met name kort na het overlijden van haar man. Dat is een zeer grote steun geweest,
waar zij veel moed uit heeft kunnen putten.
Verder zijn er geen vragen meer van de aanwezige leden.
Hub Mulders meldt nog, dat hij het jammer vindt dat door Corona ziekte en vakanties de
uiteindelijke opkomst lager is geweest dan het bestuur aanvankelijk had verwacht.
Hij sluit de vergadering.

5

