Jaarverslag secretaris 2021
Geachte IVN-leden,
Inleiding
Het jaar 2021 werd het tweede jaar waarin veel in ons leven werd bepaald door het voortwoekerende
Covid 19-virus en de varianten daarop. Met name de eerste helft van het jaar konden de geplande
IVN voornemens niet doorgaan.
Activiteiten
Zoals steeds zijn in een aparte bijlage de activiteiten van 2021 met het aantal deelnemers
opgenomen. Vanaf juli zijn we weer van start gegaan met diverse succesvolle activiteiten. In een
speciale nieuwsbrief aan de leden is hiervan in december verslag gedaan en hoort bij dit verslag..
Zodoende kan ik hierover kort zijn en hiernaar verwijzen. In de verslagen van de uilen- en de
scholenwerkgroep wordt uitgebreid verslag gedaan van hun werkzaamheden.
Bij onze activiteiten werd samengewerkt met o.a. particulieren, de Voerendaalse scholen, IVN
afdelingen, IVN District Limburg, het Land van Kalk, de gemeente Voerendaal, het Zomerfestival,
Staatsbosbeheer, Scouting Voerendaal en Buurtvereniging ’t Baneblökske..
De Parkstad Natuurontdekkingsreis is doorgeschoven naar 2022/2023 en de Districts
landschapsgidscursus Zuid-Limburg kon pas in 2022 worden afgerond.
Positief en verheugend is het enthousiasme van de IVN-ers en de deelnemers.
Leden en ledenbeleid
In 2021 hebben zich 10 nieuwe leden aangemeld (waarvan 5 landelijk)
Per 1-1-2022 hebben we 61 leden (op 1-1-2021: 52 en op 1-1-2020: 51) Daarnaast waren er 10
donateurs). Zoals bekend verwachten wij op termijn over te stappen op de landelijke
ledenadministratie en bijbehorende contributie inning. In de ledenvergadering van 11 maart 2020 is
besloten de contributie stapsgewijs te verhogen tot de landelijke contributie. Deze is voor 2022 €
24,00 en zal per 1-1-2023 voor de volgende 3 jaren € 25,00 per jaar bedragen.
Bestuur
In de (uitgestelde) jaarvergadering van 6 oktober 2021 nam Annemie Dormans na 21 jaar afscheid
van het bestuur. Het bestuur bestaat sindsdien uit 5 leden. Naast de algemene ledenvergadering
waren er 8 bestuursvergaderingen (fysiek en via Zoom).
In 2021 werden wij betrokken bij de plannen omtrent het wijndomein St. Martinus Fromberg.
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Om
hieraan te voldoen is in de algemene ledenvergadering van 6 oktober 2021 het Huishoudelijk
Reglement inclusief Omgangsregels en AVG vastgesteld.
Vanuit het bestuur werd, waar mogelijk en soms via Zoom, deelgenomen aan Districts- en
Regiovergaderingen.
Publiciteit
Onze activiteiten werden vooraf aangekondigd via mail aan onze leden/donateurs, op de website en in
de lokale kranten en krantjes.

Huisvesting
Onze locatie Ransdalerstraat 64 wordt alleen nog maar gebruikt voor opslag. Bestuursvergaderingen
en bijeenkomsten hebben in ’t Wouves plaatsgevonden. We zijn betrokken bij de plannen en
ontwikkeling van een multifunctioneel bijgebouw bij de school van Ransdaal.
Samenwerking met andere IVN afdelingen
Met Regio Parkstad wordt samengewerkt aan de Natuurontdekkingsreis en er is deelgenomen aan het
Bomenfestival Limburg 2021.
De Plantenwerkgroep heeft contact gelegd met Natura van IVN Heuvelland.
Er zijn in 2021 geen verdere stappen gezet en de bestaande samenwerking is gecontinueerd.
Vooruitblik
Verdere oriëntatie op mogelijke samenwerking/samenvoeging/fusie met andere IVN’s zal, gezien de
vergrijzing, weinig actieve leden en nauwelijks aanwas van jeugdige leden, op termijn noodzakelijk
zijn.
Uitbreiding/verjonging van ons bestuur is, gezien het klimmen der jaren, zeer gewenst.
Actieve leden en hulp bij activiteiten/werkgroepen is noodzakelijk om programma’s te kunnen
uitvoeren.
Uiteraard blijven aanvullingen en ad hoc activiteiten mogelijk. Kom met een idee en we kijken of het
uitvoerbaar is en/of we het kunnen faciliteren. Veel dank wederom voor de belangeloze inzet van onze
gidsen, leden en sympathisanten die dit alles mede mogelijk maken.
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