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1. Welkom door de voorzitter
De voorzitter – Kees Burghouts – heet de aanwezigen welkom.
Afmeldingen:
Piet Gruijters, Bert Staal, P.M Verhoeven, Cor Peters, Ineke Groenendaal, Mark Smits.

Marleen Verboven
Trentstraat 23
5741ST Beek en Donk
Tel 0492 381165
Ivnlaarbeek@hotmail.com

Aanwezig:
Marleen Verboven, Kees Burghouts, Ben v Noordwijk, Jan Bijnen, Nellie Strijbisch,
Bertus Brinkman, Antoon Verhoeven, Dilia Verhoeven, Piet Segeren, Adrie Beekmans,
Gerrit Post, Nico Kuijlaars, Bert Lemmens, Antoinette van Bree, Harry van Bree,
Bernadette Vervoort, Ria van Liempt, Sylvia van Gisteren, Nico van der Wielen, Marcel
van de Kerkhof, Tonny van Noordwijk, Jo Kuijpers, Jose Vereijken, Dieny van de
Heuvel, Marianne Loring-Verhagen, Arjan Jeurgens, Marieke Bouwman, Jowan Iven,
Michel Verhoeven, Leo van de Heuvel, Frans van de Heuvel, Anneke op den Buijs,
Pieter Verhoeven, Rien van de Voort, Anita Slaats, Koen Brands,
2. Goedkeuring jaarverslag 2011
De notulen van de jaarvergadering 2012 en het jaarverslag 2011 zijn rondgemaild. Er
heeft een klein stukje in de Bimd gestaan. De notule is zonder opmerkingen
goedgekeurd.
Dit jaar wordt het jaarverslag en de notulen gepubliceerd op de website. Indien men
een papieren kopie wil, kan men dit opvragen bij de secretaris. Er zal een stukje
hierover in de Bimd komen te staan.
3. Verwerken en beheren monitoringgegevens werkgroepen IVN Laarbeek
IVN Laarbeek wil graag een eenduidige maniet van vastleggen van de
monitoringsresultaten van de diverse werkgroepen.
Gekozen is om de registratie via Telmee.nl te registreren
Er wordt gewerkt aan een presentatie voor alle werkgroepen om de werkwijze beter
uit te leggen.
De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt door organisaties zoals Floron,
Ravon, etc.
IVN laarbeek maakt gebruik van een account. Deze account gegevens kunnen worden
opgevraagd bij het secretariaat.
We zijn op zoek naar mensen die de monitoringsgegevns van alle werkgroepen
willen verwerken in www.telmee.nl
Gemeentes, provincie en e.g. ecologica maakt gebruik van deze gegevens.

4. Backup Coordinatoren werkgroepen
Om de continuiteit van de werkgroepen te waarborgen, wil het bestuur graag dat de
werkgroepen een backup coordinator aanwijst.
Deze kan schaduw draaien met de coordinator en eventueel zijn taken (tijdelijk)
overnemen.
5. Contributie landelijke leden
Momenteel zijn er twee manieren om je aan te melden bij IVN Laarbeek
 Via IVN nederland – website
 IVN Laarbeek

IVN Vereniging voor
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Via IVN Nederland betaalt een lid 24 euro
Via IVN Laarbeek betaalt een lid 23 euro
Het bestuur wil deze bedragen graag gelijk trekken naar 24 euro
Dit is unaniem aangenomen in de jaarvergadering.
6. jaarverslag 2012
Het jaarverslag is terug te vinden op de website:
http://ivn.nl/afdeling/laarbeek/publicaties/jaarverslag-vergadering
7. Een IVN
Samen als IVN staan we sterk. Als IVN met alle werkgroepen tesamen kunnen we een
goed team vormen naar de buitenwereld en gehoord worden.
Het bestuur wil goed contact houden met de werkgroepen en wil daarom 2x per jaar
met de coordinatoren bij elkaar zitten. 1x tijdens de jaarvergadering en 1x in
september.
5 Financiën
5.1 Financieel verslag 2011 + begroting 2012
Het financieel verslag en de begroting was bij de penningmeester aan te vragen en
werd tijdens de vergadering uitgedeeld. Helaas was de penningmeester verhinderd.
Door de voorzitter is tijdens de vergadering hierover uitleg gegeven.
Dit jaar hebben we een positief jaar gedraaid. Financiele stukken kunnen bij Riny
worden opgevraagd.
Beleidsondersteuning Penningmeester
Riny wil penningmeester van het IVN blijven, wat hij uitstekend doet. Applaus voor
Riny. Echter beleid maken, ligt niet bij hem. Het bestuur zoekt daarom ook een
penningmeester-beleid maker. Deze werkt samen met Riny.
Energie
Wellicht denken aan greenchoice. Is goedkoper en groener.
Eventueel denken over zonnepanelen.
5.2 Dechargeren penningmeester
De kascommissie, bestaande uit Frank van Bakel en Jaap Wijdeness, hebben de kas
gecontroleerd en goed bevonden. Jaap heeft ivm omstandigheden niet kunnen
deelnemen aan de commissie. De kascommissie geeft hierbij een pluim aan de
penningmeester voor zijn werk. Zij waren zeer onder de indruk van het verrichte
werk. De penningmeester is gedechargeerd voor 2012. Helaas was hij niet aanwezig
om de dank en de pluim aan te nemen.
5.3 Benoeming kascommissie.
Kascommissie is tweejaar zittend.
Jaap Wijdenes is aftredend in de kascommissie. Koen Brands stelt zich beschikbaar.
Koen Brands en Fans van Bakel nemen het over voor 2013.
Jose Vereijken stelt zich beschikbaar als reserve.
6. Aftreden bestuursleden.
Het bestuur heeft de afspraken opgezocht. Er is nl geen huishoudelijk regelement om
zich aan te houden.
De volgorde van aftreden was als volgt vastgelegd: penningmeester + lid 1 in 2008,
secretaris en lid 2 in 2009, voorzitter + lid 3 in 2010. Dit ritme wordt aangehouden.
Bij eventuele vervanging van het dagelijks bestuur neemt de opvolger de plaats over
van degene die hij vervangt.
Nu wordt dat:
penningmeester + lid 1 in 2014, secretaris en lid 2 in 2015, voorzitter + lid 3 in 2016
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Niemand is aftredend binnen het bestuur. Echter zoekt het bestuur nog wel
bestuursleden en een penningmeester-beleid.
9. Intermezzo
Tijdens dit intermezzo worden leden die jubileren, zich het afgelopen jaar bijzonder
hebben ingezet of gestopt zijn met bepaalde werkzaamheden bedankt voor hun inzet
en even in het zonnetje gezet. Dit jaar waren de jubilerende leden:
M.J.A. Voort
M.A.J.J. Liempd
P.M.Verhoeven
J.A. Kicken (niet aanwezig)
10. Rondvraag/sluiting
 JeugdIVN: Vraagt het bestuur op uit te zoeken of een internetverbinding
mogelijk is in de Bimd
 JeugdIVN:Wil graag dat de jeugd ook de Bimd ontvangen. Dit is mogelijk als
men 6,48 pj/pp bijdraagt. Dit zou volgens Cees Dietvorst geen probleem
moeten zijn.
 Huur de Bimd, De huur van de bimd is relatief laag. Bert vraagt of dit niet
omhoog kan. De leden zijn voor. Het bestuur zal dit opnemen en nieuwe
tarieven vaststellen.
 Michel, Kunnen de advertenties niet uit de Bimd. Dit is niet mogelijk. Vorig
jaar tijdens de jaarvergadering is dit akkoord gegeven. Nu zijn er reeds
contracten met de adverteerders, en kan niet zomaar worden teruggedraaid.
 Niet iedereen had de jaarsvergaderings-uitnodiging ontvangen. – Deze
uitnodiging is via de mail gegaan. Marleen checked of de adressering wel
iedereen omvat. Suggestie wordt geopperd dat de distributielijsten corrupt
raken. Marleen herkent dit niet. Besloten is om een stukje in de Bimd te
schrijven. Indien iemand geen mail ontvangt, moet men een mail sturen naar
ivnlaarbeek@hotmail.com. Dan kan de secretaris het adres alsnog
toevoegen.
 Jan: Er is een weidevogelopleiding. Deze begint woensdagmiddag. 3 April.
Men kan dan een paar uur meelopen met Marco Rennes. Wellicht Jaap
Wijdenes contacteren. Dit is in de hoek van Mariahout. Het duurt ongeveer
tot de jongen uit zijn – jun/jul.

De jaarvergadering werd afgesloten met een spannende loterij en een
prachtige/humor foto-presentatie met muziek van KIEK NOU. BEDANKT!
Wij danken iedereen voor hun komst en interesse.
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