Notulen van de Algemene Leden Vergadering van IVN Ede
9 juni 2022 in De Hoge Born te Wageningen
Aanwezig: 31 leden inclusief het bestuur
Met kennisgeving afwezig: 9 leden
1. Opening
Plaatsvervangend voorzitter Albert Loef opent de vergadering om 21:00 uur. Hij heet de
jubilarissen welkom. Deze ALV wordt eenmalig gehouden in de grote zaal van zorgboerderij
De Hoge Born. Dit in verband met de wandeling door het Binnenveld om 19:00 uur,
voorafgaand aan de vergadering. Natuurgids Christ Elsten leidde, samen met een aantal
leden van de vogelwerkgroep, de deelnemers door de nieuwe natuur rondom het
Valleikanaal.
De voorzitter memoreert dat de vereniging afgelopen jaar weer is gegroeid ondanks de
doorgemaakte coronapandemie. Ook haalt hij nog een keer de speerpunten van het IVN aan:
natuur & gezondheid, kind & natuur, natuur in de buurt, natuur & recreatie.
De voorzitter benadrukt het belang van bestuursfuncties binnen de vereniging en roept
aanwezigen op om na te denken over het innemen van een plek in het bestuur nu dit aan het
einde van de ALV nog maar uit drie personen bestaat, waarbij het voorzitterschap en het
penningmeesterschap vacant zijn.
2. Notulen
De notulen van de ALV van 5 oktober 2021 worden vastgesteld met dank aan de notulist.
3. Toelichting jaarplannen en jaarverslagen van de werkgroepen.
De jaarverslagen van alle werkgroepen staan samengevat in de Groene Gids 2022-1. De
complete verslagen zijn terug te vinden op de website van IVN Ede.
De voorzitter bedankt alle coördinatoren voor het jaarverslag. Aandachtspunt is de
werkgroep fotografie: deze werkgroep zoekt een nieuwe coördinator.
Voorzitter vraagt aanwezigen of de wandeling voorafgaand aan de vergadering is
gewaardeerd. Aanwezigen reageren positief: lekker ommetje, herinneringen ophalen, even
weg van zorg.
Christ Elsten vraagt aandacht voor de weidevogelgroep Binnenveld-oost. Deze werkgroep
houdt zich bezig met bescherming van weidevogels en hun nesten, zowel in het nieuwe
natuurgebied Binnenveldse Hooilanden als daarbuiten. Hij deelt jaarverslagen uit van deze
werkgroep.
4. Bespreekpunten
a. Aankondiging contributieverhogingen voor leden en huisgenootleden in 2023
Leden wordt per 1/1/23: 25 euro; huisgenootleden gaan naar 12,50 per 1/1/23. De
forse verhoging voor de huisgenootleden (die gaat van 2,50 naar 12,50) is zo
vastgesteld door IVN landelijk.
Vraag van een van de leden: hoeveel houdt IVN Ede over van de contributie van
huisgenootleden. Voorzitter antwoordt: 10,50 euro. De afdracht naar landelijk is 2,00
euro.

De voorzitter legt uit dat IVN Ede daarnaast nog steeds een kleine 100 donateurs
heeft. Dit is nog een voorzetting van hoe de vereniging vroeger te werk ging: leden
zijn actief, donateurs dragen de afdeling alleen financieel. De inkomsten uit
donateurschap zijn geheel voor de afdeling. IVN landelijk vraagt daarvan geen
afdracht. Vanuit IVN landelijk komt meermalen het verzoek dat afdelingen stoppen
met donateurs en deze omzetten naar leden. Het bestuur van IVN Ede vreest
hiermee donateurs en dus inkomsten te gaan verliezen doordat het gevraagde
bedrag dan verdubbelt: van 12,50 naar 25 euro. Daarom staat het bestuur nog
steeds op het standpunt van behoud donateurs. Wel moeten we hiervoor een eigen
administratie voeren; inclusief facturatie. De ledenadministratie is in zijn geheel
ondergebracht bij IVN landelijk.
b. Jaarlijks ledenuitje 17 september 2022
De werkgroep natuurgidsen organiseert dit uitje. Jeltje Zeelenberg licht toe: we gaan
op bezoek bij IVN Ronde Venen. Onder leiding van deze IVN-afdeling bezoeken we
het noordelijk deel van de Vinkeveense plassen en de Botshol; een laagveengebied.
In de ochtend gaan we roeien, na de lunch wandelen. Meer informatie volgt in de
nieuwsbrief van juli.
5. Bespreking financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022
Frits Storm verzorgt nog steeds de boekhouding en ledenadministratie ter ondersteuning van
het bestuur. Hij geeft aan einde van dit jaar te stoppen. Opvolger is gewenst.
De penningmeester geeft een toelichting:
Begroting:
- Inkomsten hoger door toename ledenaantal. Landelijke afdracht voor leden is inmiddels
binnen en deze is iets hoger dan begroot. Inkomsten donateurs nemen licht af, door
vergrijzing steeds minder donateurs. IVN Ede werft geen nieuwe donateurs.
- Uitgaven: Algemeen = ALV en ledenuitje. Grootste post is de Groene Gids. Veel mensen
stellen nog steeds de fysieke gids op prijs boven een digitale gids. Daarom laten we
drukwerk nog de doorslag geven. De penningmeester complimenteert de redactie van de
gids voor de kwaliteitsslag die is gemaakt (meer inhoudelijke artikelen en nieuwe
vormgeving) en vraagt aandacht voor de trouwe bezorgers van de gids. Applaus voor de
redactie en de bezorgers.
- Werkgroepen: uitgaven zijn laag als gevolg van de coronamaatregelen. Daarom heeft
penningmeester voor de begroting van dit jaar gekeken naar 2019 (pro corona jaar). Te
merken is dat nog niet alle activiteiten volledig zijn opgestart.
Financieel jaarverslag:
- Een van de leden vraagt uitleg over de kostenpost Leughtenpad: Ria van de Bor is daarbij
betrokken en legt uit dat dit een educatief speelbos is bij camping De Lucht in
Renswoude. Het bedrag van 2500 euro is een subsidie van het Waterschap Eem en Vallei.
Dit bedrag is geheel ten goede gekomen aan het project.
- De penningmeester licht toe dat cursussen die (mede) worden georganiseerd door IVN
Ede altijd kostendekkend zijn. De betalingen van de huidige NGO gaan via IVN Zuid-West
Veluwe.

Balans:
- Eindsaldo 2021 geeft een bedrag van 500 euro in de plus dat is toegevoegd aan de
financiële reserve. Deze staat inmiddels op een bedrag van ruim 20.000 euro.
- Voor 2022 is een klein tekort begroot van 150 euro waarmee er iets wordt ingeboekt op
de reserve.
- De aanschaf van tassen en hesjes voor de scholenwerkgroep moet nog worden
gedisconteerd op 2022 waarmee het tekort op de begroting nog iets hoger wordt.
Vragen:
- Frits Storm vraagt wat er is gebeurd met het batig saldo van 75 euro dat over is van de
NGO van een paar jaar geleden. De penningmeester verklaart dat dit is verdeeld onder
de deelnemende verenigingen van de NGO 2022 wat dezelfde zijn als de vorige NGO.
- Henk van Paassen vraagt of er bestedingsdoelen zijn voor de 20.000 euro reserve. De
penningmeester antwoordt dat het bestuur openstaat voor ideeën en adviseert
bestedingsdoelen aan te dragen waar de afdeling langer plezier aan heeft. De laatste
grote aanschaf was de beamer. Henk van Paassen brengt het volgende bestedingsdoel in:
in het kader van operatie Steenbreek is er de wens om samen met de gemeente Ede tbv
bewoners van de nieuwbouwwijken infopakketten te maken over de aanpak/inrichting
van een natuurlijke tuin.
- Michiel Sytsma merkt op dat IVN Ede met deze reserve niet bang hoeft te zijn voor een
financieel risico als ze het donateurschap toch aanpakt en gaat omzetten naar
lidmaatschap.
6. Verslag kascommissie
Deze bestond uit Ineke van Dis en Wim Müller. De kascommissie heeft middels steekproeven
de boekhouding gecontroleerd en geeft decharge aan het bestuur.
Benoeming nieuwe commissie: Wim Müller en Piet van de Peut.
7. Uitreiking speldjes ter gelegenheid van 25- en 40-jarig lidmaatschap van IVN Ede
De voorzitter reikt de speldjes en een bos bloemen uit aan de jubilarissen:
Janny Buitenhuis - 40 jaar lid
Héél lang heel actief en betrokken geweest als schoolgids in de groep Ede Zuid/Bennekom.
Resi Hendriksen – 40 jaar lid
Actief geweest als schoolgids. Joke Veltkamp heeft met haar de gidsencursus gedaan rond
1983-84. Daarna is Resi een aantal jaren als schoolgids actief geweest en ook is zij wel eens
docent geweest bij een gidsencursus. Resi vult zelf aan dat ze zich in het verleden heeft
ingezet tegen de komst van een recreatieplas in het Binnenveld.
Henk van Paassen - 25 jaar lid
Al jaren actief lid van de vogelwerkgroep en een begenadigd vogelaar. Hij heeft jaren de
broedvogelmonitoring Edese Bos Oost en Edese Heide gedaan. Ook deed hij jarenlang de
coördinatie van de Weidevogel Bescherming Oost in het Binnenveld. Hij is nog wel actief in
de weidevogelbescherming. Ook actief geweest in de bescherming van nestmogelijkheden
voor gierzwaluw, mussen en andere stadsvogels in de Kolkakkerbuurt en Indische buurt;
Vanuit de Vogelbescherming is hij stadsvogeladviseur.
Durita Allersma – 25 jaar lid
Actief lid van de vogelwerkgroep.

Piet en Tiny Griffioen – 40 jaar lid
Zijn wegens vakantie niet aanwezig op de ALV. Zij ontvangen het speldje later.
8. Verkiezing leden bestuur
a. Henk Schuijt is aftredend als penningmeester en niet herkiesbaar
b. Albert Loef is aftredend als algemeen bestuurslid en niet herkiesbaar
De secretaris bedankt beide bestuursleden voor hun inzet.
De vervangend voorzitter geeft de leiding van de vergadering over aan bestuurslid Dico
Wijma.
9. Rondvraag
Henk van Paassen informeert naar de voortgang van de gesprekken tussen IVN Ede en
Natuurcentrum Veluwe. De voorzitter antwoordt dat deze gesprekken zijn gestart. Het
initiatief hiervoor komt van het Natuurcentrum met de insteek te komen tot een
samenwerking tussen beide natuurorganisaties. Gemeente Ede is ook betrokken. We peilen
dat het Natuurcentrum in eerste instantie behoefte heeft aan capaciteit (lees:
gidsen/vrijwilligers). De intentie tot samenwerken is positief maar IVN Ede gaat voor
wederkerigheid; wat kunnen wij elkaar bieden. IVN Ede heeft zelf ook beperkte capaciteit.
We onderzoeken momenteel wat mogelijk is. Een van de aanwezigen geeft aan dat een
belangrijk onderscheid tussen beide organisaties is dat Natuurcentrum een bedrag rekent
voor excursies en IVN Ede dat niet doet.
Joost van Meeteren brengt in dat de website van IVN Ede onlangs onder handen is genomen
en is opgeschoond. Het streven is deze actueler te houden. In het kader van de AVG vraagt
hij wie heeft er bezwaar heeft tegen de plaatsing van foto’s van de ALV. Niemand heeft
bezwaar.
Ria van de Bor geeft aan dat op verzoek van landgoed Scherpenzeel een heideveldje wordt
geïnventariseerd. Zes mensen van de plantenwerkgroep van de KNNV hebben zich gemeld.
Er is nu nog vraag naar mensen voor vogelinventarisaties. Wie dat leuk vindt, mag zich
melden bij Ria.
Joke Veltkamp complimenteert het bestuur voor de organisatie van deze ALV-avond.
10. Sluiting
Met dit compliment in de tas sluit de voorzitter de vergadering om 22.30 uur.

