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IVN –afdeling Laarbeek
Trentstraat 23
5741 ST Beek en Donk
Email: ivnlaarbeek@hotmail.com

Jaarverslag 2013 – IVN Laarbeek
Dit jaarverslag is een weergave van het reilen en zeilen van de groep vrijwilligers in
Laarbeek die zich inzetten om « Mens en Natuur » dichter bij elkaar te brengen. Zij
dragen het IVN een warm hart toe. Door de drempel laag te houden, proberen we zo
veel mogelijk mensen met onze cursussen en activiteiten te bereiken. De
samenwerking met andere natuurorganisaties is erg belangrijk. IVN Laarbeek had in
2013 een leden aantal van 179.
Distributie: ( Coördinator Hetty Lemmens)
Distributie van het boekje en eventuele andere post voor alle leden vindt plaats door
de werkgroep.
De boekjes worden door Editoo naar Hetty Lemmens gestuurd. Hetty zorgt dat de
bezorg(st)ers in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout hun boekjes ontvangen en
verzorgt verzending naar de postadressen en mailabonnementen.
De boekjes in Beek en Donk worden nog steeds verspreid door Jo en Pedro Kuijpers
en José Vereijken. In Mariahout door Jan Bijnen en in Lieshout door Arnoud v.d. Kam.
In Aarle-Rixtel zijn het Francine Janssen, Nellie Strijbosch en Hetty Lemmens
Hetty krijgt hierover geen klachten. De jeugd-IVNertjes krijgen ook een boekje en die
adressen worden door de leiding doorgegeven aan het secretariaat.
Tevens worden de boekjes en eventuele andere informatie op de website geplaatst.
Interieurverzorging: (coördinator ?)
Tonny heeft de coördinatie hiervan opgezegd. Er moet een nieuwe coordinator
gevonden worden.
Ondanks dat wordt het gebouw onderhouden. Er wordt gevraagd om na gebruik het
gebouw netjes achter te laten.

IVN Laarbeek
Secretariaat
Marleen Verboven
Trentstraat 23
5741ST Beek en Donk
Tel 0492 381165
Ivnlaarbeek@hotmail.com
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Gevraagd is aan de Jeugd IVN om aan te geven of spullen moeten blijven staan of weg
gegooid mogen worden, Men moet er dan even een briefje bij leggen.
Gebruik gebouw ( Coördinatie Hetty Lemmens)
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die in het jaar 2013 in het IVN
gebouw hebben plaatsgevonden. Dit zijn niet alle activiteiten geweest want niet
iedereen houdt het logboek goed bij.
Toch mogen we ook nu weer concluderen dat het gebouw in ruime mate voorziet in
een behoefte en dat, over het algemeen genomen, er redelijk goed opgeruimd wordt
na gebruik van het gebouw.
Sinds dit jaar is er een IVN agenda.De agenda staat in het mail adres:
ivnlaarbeek.evenementen@gmail.com. Ben van Noordwijk en Hetty Lemmens hebben
een paswoord. Indien nodig kan men bij hen iets opvragen.
Lila kleur betekent bezetting door niet-IVN groepen en betalen € 15,—;
Llicht-rood is verhuurd voor bijzondere activiteiten en betalen € 50,—.
Turkoois wil zeggen dat de activiteit niet bij het gebouw plaats vindt maar elders
Samenvatting jaaroverzicht logboek 2013
Activiteit
Aantal
bijeenkomsten
Bestuursvergadering
Bibliotheek
Contactavonden(1 x overleg)
Cursussen
Familiebijeenkomsten
Kinderfeestjes
Laarbeeks Landschap
KBO vrijwilligers
Volkstuin
NL Doet
Ledenvergadering
Roefeldag
BBQ IVN
Muldershof
Buurtver. Lieshout
Verg. IVN Amsterdam
Overleg IVN Oirschot
Coördinatoren/gidsenoverleg
Natuurwandeling
Evenementenwerkgroep
Fotoclub Kiek Nou
Huishoudelijke ondersteuning
Imkervereniging
Interieurverzorging
Jeugd IVN(1x 20+2x15 pers) 11xp.j.
Kikkerconcert
Klussenwerkgroep
Plantenwerkgroep
Tuinwerkgroep
Vogelwerkgroep
Water/poelenwerkgroep
Eindejaarsbijeenkomst
Totaal in logboek

Aantal personen
totaal
3
7
9
15
6
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
7
18
42
8
11
33
1
15
10
82
3
4
1

294

8
20
219
98
215
23
34
105
65
23
37
25
40
28
35
4
7
21
30
43
231
60
209
26
581
700
58
131
312
45
23
40
3496
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Catering: ( Coördinator Hetty Lemmens)
De boodschappen voor het gebouw worden gedaan door Hetty. Hetty kan hierbij wel
wat hulp gebruiken.
Vooral voor de contactavonden en de avonden dat er andere organisaties een
vergadering hebben zou het prettig zijn om niet altijd aanwezig te moeten zijn en het
af en toe aan een ander over te kunnen laten.
Eigenlijk dient er - als er niet-IVN organisaties een vergadering hebben - dat er altijd
een IVN-er bij aanwezig moet zijn.
Het loopt verder goed. Het zou wel fijn zijn als degene die iets mist of tekort komt dit
via de mail even laat weten zodat er op tijd boodschappen gedaan kunnen worden.
Hetty heeft de indruk dat de meeste mensen wel betalen voor hun consumptie ook al
controleren wij dat niet.
Onderhoud gebouw. ( Coördinator Ben van Noordwijk)
Leden:
Adrie Beekmans
Harry & Anthoinette v Bree
Frans vd heuvel
Dieny vd Heuvel
Gerrit Post
Ben van Noordwijk
en een aantal adhok leden
Sjo en Sjan [boekekasten]
Marianne de Jong [ vitrines]
Naast het regulier onderhoud van het gebouw hebben we ook enkele wat grotere
werken verwezenlijkt.
Terras overkapping
Het balkwerk is over bijna het hele terras gezet zodat we een overdekt terras hebben.
De glazen bedekking is nog niet uitgvoerd, en de overkapping is tijdelijk met een
groen zeil voorzien.
De gootconstructie is aangpast voor de nieuwe situatie.
Werkschuur
In de werkschuur zijn een nieuwe indeling gemaakt en opslag rekken.
Kleine schuur
Nabij de kleine schuur is een afdak gereedgekomen voor tuin
meubilair, ladders, hout opslag. Tevens wordt het nieuwe afdak
gebruikt als theater bij het kikker concert.
NL-doet.
Met een groot aantal vrijwilligers hebben we de insectenmuur
fundatie gelegd. Gerrit heeft met de woensdag groep een waar
bouwwerk voorzien.
Tegels
de vloer van de Bimd is voorzien van nieuwe tapijttegels, een
frisse rood/grijze uitstraling is het resultaat.
alle kasten tafels stoelen etc moest van de plaats om dit te
kunnen realiseren.
Tafels/stoelen
Voor de zaal hebben we een zestal nieuwe tafels aangeschaft die wat smaller zijn dan
de oude tafels zodat we meer ruimte hebben voor stoelen tijdens de lezingen. de
typisch groen/blauwe stoelen zijn fleurig.
Verwarming
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Een thermostaat regelt de temperatuur, dit is nog niet optimaal, en we zijn bezig
hiervoor een passende oplossing te vinden.
Boeken
Jo en Sjan hebben de boeken voorraad doorgespit en hier een selectie van gemaakt,
en deze ordelijk in de kasten gezet.
Ook de andere kasten in de zaal hebben een herinrichting en poets beurt gehad.
Beamer
Het beamerscherm is verhangen en de steun voor de beamer is vernieuwd en beter
instelbaar.
Plannen voor 2014
 Terras overkapping voorzien van een glazen dak
 Verwarming zaal verbeteren en beter instelbaar maken
 Afzuiging van de zaal voorzien tbv de klimatisering
 Schilderwerk binnen/buiten nalopen
 Enkele kozijnen bijwerken ivm inrotting.
 grote schuur van pannendak voorzien tbv een fraaiere uitstraling

Onderhoud tuin: ( Coördinator Adrie Beekmans/Gerrit Post)
De tuinwerkgroep bestaat inmiddels uit 7 personen, met ondersteuning van 3 dames
en enkele dames die in het gebouw actief zijn met de boeken et cetera. ( zie
bijgevoegde lijst.)
Deze ploeg is het afgelopen jaar weer zo’n 700 uur bezig geweest om de IVN tuin op
orde te houden alsmede het populieren bos en het ommetje door de Aarlese
Beemden, tevens werd regelmatig ondersteuning verleend aan Adrie Beekmans, voor
onderhoud en uitbreiding van de gebouwen.
Dit jaar heeft in het teken gestaan van de nieuwe insectenmuur dat vele uren gekost
heeft.
Ook het onderhoud van de wandelpaden, poelen, knotbomen, plantenborders zijn
een jaarlijks terug kerende bezigheid.
Het gazon in de IVN tuin en de vogelpaden in het populierenbos werd het hele seizoen
onderhouden door Joep Barten, gelukkig is er een nieuwe grasmaaier aangeschaft, nu
zijn we onder anderen nog aan een
zogenaamde messenbalk toe voor het nodige
onderhoud van de wandel paden.
Op zijn tijd werd er uiteraard ook koffie
gedronken, wat ook weer de nodige gasten
met zich mee brengt gelukkig.
e
De 2 zaterdagochtend in de maand wordt wat
meer bezocht maar dat mogen er altijd wel wat
meer zijn zodat we met meer mensen van
onze prachtige omgeving mogen en kunnen
genieten.

Informatie Natuurtuin (-IVN)
Wil je meer weten over de natuurtuin,
Gerrit Post, telefoon 06-16383484
gerrit.post@gmail.com
Adrie Beekmans telefoon 06-54248591
adriebeekmans@planet.nl
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Contactavonden ( Coördinator Jo Kuijpers)
Er waren in 2013 negen contactavonden gepland en plaatsgevonden in het IVN
gebouw
We vertrouwen erop dat de werkgroep interessante programma’s blijft vinden voor
een breed scala belangstellenden en dat de aankondigingen zo mogen doorgaan
waardoor we naast onze eigen leden ook niet-leden zo veel mogelijk bereiken. Met
dank aan Jo Kuijpers en Cor Peters die de publicaties hiervoor verzorgen.
Het gemiddeld aantal bezoekers in 2013 was: 24
Dit is lager dan in 2012. Toen lag het gemiddelde op 31
Publiekswandelingen (coördinator Frank van Bakel. Aangevraagde
wandelingen (Marianne de Jong)
In 2013 zijn 15 publiekswandelingen en ongeveer 16 aangevraagde
wandelingen/activiteiten gegeven (gemiddeld 40 pers).
Helaas zijn niet alle aantallen van de publiekswandelingen doorgegeven. Resultaat is
weer stijgend ten op zichte van 2012. De aangevraagde wandelingen worden steeds
belangrijker gevonden daar je dan een ander publiek bereikt als de mensen die op de
publiekswandelingen afkomen.
Jaar
2013
2012
2011
2010
Gem. aantal personen per
20
27
20
26
publiekswandeling
Gem. aantal personen per
40
28
24
aangevraagde wandeling
Gem. aantal personen per leden
16
13
wandeling
Ledenwandelingen
Het aantal ledenwandeling in 2013 was 9. Het gemiddelde aantal leden dat mee ging
was weer hoger dan de jaren daarvoor.
De doelstelling van de ledenwandelingen is om een keer per maand (niet in januari,
juli, augustus en december) een zondagmorgen een natuurgebied in de omgeving te
bezoeken. Zo leren we ook de natuur in de naaste omgeving van Laarbeek kennen en
begrijpen.
De insteek is om samen van de natuur te genieten maar zeker ook om hier samen van
te leren. Steeds worden we weer verrast door de schitterende natuur die in onze
nabije omgeving aanwezig is. Dit levert dan ook continue enthousiaste reacties op
tijdens en na de wandelingen
Een van de reguliere gidsen bereidt de wandeling voor. Het aantal gidsen dat de
wandeling leidt, is diverser geworden. Dit is
een prima ontwikkeling. In 2013 is 2 keer de
ledenwandeling gegidst door omliggende IVN
afdelingen (de Mortelen/IVN Best en
Griendtsveense peel/IVN Asten-Someren)
maar ook Staatsbosbeheer (boswachterij St.
Anthonis). In 2013 hebben we aanvullend in
mei een bijzondere ledenexcursie naar de
Langakkers in Leende kunnen organiseren
Het gebied dient maximaal 45 minuten rijden
van Laarbeek te liggen. Dit betekent dat we
voor 12.00 uur weer terug kunnen zijn. Vaak
drinken we na afloop gezamenlijk, overigens op vrijwillige basis, een kop koffie in een
gelegenheid in de buurt
Voor de ledenwandeling bestaat steeds meer een blijvende behoefte onder onze IVN
leden.
Voor 2014 staan er negen ledenwandelingen gepland. Zie hiervoor ook onze IVN
Laarbeek website.
Met nadruk wijzen we er op dat deze ledenwandelingen ook erg geschikt en bedoeld
zijn, hoewel uiteraard niet alleen, voor de belangrijke permanente educatie van onze
gidsen.
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Kortom. Ga eens een keer met ons mee.
Aangevraagde wandelingen
In 2013 is 16 keer een wandeling/activiteit aangevraagd met een of meer gidsen.
AANGEVRAAGDE WANDELINGEN/ACTIVITEIT IVN 2013
DATUM

WAAR

WIE

AANTAL
PERSONEN
±40

GIDS

13-01

Groene Long

Rotary Club

20-03
24-04

Daltonschool
Beek en Donk.
Grotelse Heide

Keuzegroepjes
Daltondag
kinderfeestje

15

Anita Slaats

7

Jo Kuipers

04-05

Grotelse Heide

IVN den Bosch

12

26-05

Croy

IVN Mierlo

20

Dieny van den
Heuvel
Henk van Beek

29-05

Croy

Hac lopersclub

32

02-06

Bimd

20

20-06

Torreven

Buurtvereniging
Revershof
Bernadetteschool
Mariahout

17/2306

50

Omgeving
Muldershof beek
en Donk
Bimd, kikkerpad

Muldershof

23

Buurtvereniging
RCCH Lieshout

± 20

kinderfeestje

8

juni

Omgeving
kasteel Croy
Grote vijver en
muziektuin Beek
en Donk

De Regt/Zorgboog

16-07

Eykenlust

KBO Beek en Donk

15
deelnemers
15
begeleiders
27

28-09

Bimd

kinderfeestje

± 10

08-10

Presentatie
Natuur en
Landschap
Biggetjesbos

Zonnebloem

90

Herfstwandeling
B.s.deDriehoek

48
kinderen
8
begeleiders

22-06

22-06

13-11

Jan Koot

Piet Segeren
Jo Kicken
Jo Kicken
Bernadette
Vervoort
Anita Slaats
Hans Kempe
Dieny van den
Heuvel
Antoinet van Bree
Anita Slaats
Bernadette
Vervoort
Ria Nooijen
Jo Kuipers

Antoon
Verhoeven
Ria van Liempd
Dieny van den
Heuvel
Annette
Antoon
Verhoeven
Dieny van den
Heuvel
4 IVN-jeugdgidsen

Werkgroep water. (Coördinator Lars Leenders)
In de periode maart tot en met oktober zijn we er 11 keer op uit getrokken om
poelen, beken en sloten te inventariseren op amfibieën, reptielen, vissen en
waterinsecten. Onze eerste monitoring dag, gepland op 23 maart, moesten we
vanwege de extreme koude weersomstandigheden afgelasten. Dus niet elk weer is
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waterwerkgroepweer. Daartegenover konden we lang doorgaan en wel tot midden
oktober
Op de gebruikelijke avond in het begin van het jaar waarop we onze planning maken,
spraken we af dit jaar een ander ritme van monitoren te starten. Een poel 2 keer per
jaar monitoren. In de lente en opnieuw in de zomer.
Op zich een goed plan daar de bevolking van poelen per seizoen wisselt. Dit ritme
beviel ons echter niet zo goed waardoor we er weer snel van zijn afgestapt. Dit
gebeurde overigens ook vanwege de planning onderhoud van de nieuwe
poelenwerkgroep. Deze poelenwerkgroep is in 2013 gestart als een
samenwerkingsverband tussen gemeente, Laarbeeks Landschap en IVN. Wij als
monitoring waterwerkgroep spraken af de poelen voor het daadwerkelijke onderhoud
te monitoren, zodat we het effect van dit onderhoud kunnen meten.
Onze gegevens zijn weer doorgegeven via telmee.nl en aan Ravon en waren tevens
input voor het rapport natuurmonitoring resultaten 2013 opgesteld door Ecologica. Er
is hierbij gebruikt gemaakt van de inventarisatie van 26 stilstaande wateren op vissen
amfibieën, vegetatie en macrofauna over het jaar 2011 en van de inventarisatie van
39 wateren in 2013. Onze beoordeling van de stilstaande wateren was overwegend
slecht tot matig. Ook het algemeen beeld van de poelen die we bezochten was slecht
tot matig. We verwachten dat door de start in 2013 van het onderhoud van de poelen
door de poelenwerkgroep het percentage redelijke en goede poelen zal toenemen.
In 2013 had de waterwerkgroep 7 leden. Dit jaar is Jan Constant wegens
gezondheidsredenen moeten stoppen met de waterwerkgroep. Als gevolg hiervan
gaan we een waardevol en deskundig lid node missen
Werkgroep publicaties (coördinatie Sylvia van Gisteren – de Bimd, Cor Peters
dag/weekbladen)
Leden nog steeds Gerrit Post en Sylvia van Gisteren.
De Bimd is 4x verschenen, telkens 20 pagina’s dik.
Het aantal advertenties is toegenomen en we hebben een jaarthema ingevoerd, ‘het
jaar van’. Dit jaar was het jaar van de patrijs en in elke
editie is dus iets gepubliceerd over de patrijs.
Aan kopij meestal geen gebrek, soms is enige
stimulatie noodzakelijk.
IVN Nederland heeft inmiddels ook contacten met
Editoo. Zij hebben een algemene opmaak gemaakt,
waar locale IVNs gebruik van kunnen maken. In 2014
zal het blad in deze nieuwe opmaak verscheinen.
Cor Peters coördineerde in 2013 weer de
aankondigingen voor de publiekswandelingen en
lezingen van het IVN en de andere publicaties voor
het IVN. Hij kreeg hiervoor vaak input van de
natuurgidsen en voor wat betreft de lezingen van Jo
Kuijpers. Verder lukt het vaak om een goede foto,
gemaakt door een IVN-ner, bij het artikel te plaatsen.
Een grote gebeurtenis in het afgelopen jaar was het verschijnen van een nieuw
medium in Laarbeek, nl. de MooiLaarbeekKrant. De MooiLaarbeekKrant biedt een
mooi podium voor het plaatsen van foto’s en stukjes over de Laarbeekse natuur. Ook
in de Laarbeeker wordt nog steeds de wandeling aangekondigd, maar vaak wordt
hierin niet het hele artikel geplaatst, of gebeurt dit zonder foto. Via facebook
(https://www.facebook.com/IVNLaarbeek) wordt nog maar een beperkt publiek
bereikt van enkele tientallen personen.
Verder wordt ook de publiciteit gezocht via Radio Kontakt, Rond de Linde (dat in
Lieshout en Mariahout verschijnt) en het Eindhovens Dagblad.
De afdeling Laarbeek op de website (http://ivn.nl/afdeling/laarbeek) van het landelijk
IVN wordt bijgehouden door Marleen Verboven en Zuzana Bergman, en voor wat
betreft de vogelwerkgroep door Cor Peters.
Ook andere groepen binnen het IVN Laarbeek zorgen voor veel publiciteit, zoals de
fotowerkgroep KiekNou, die zowel in de MooiLaarbeekKrant, als op facebook, als op
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allerlei tentoonstellingen hard aan de weg timmert en het IVN Laarbeek in de picture
houdt.
Voor suggesties over publiciteit staan wij altijd open. E-mail-adres:
corenannyp9@gmail.com
Werkgroep de ortolaan ( Coördinator Antoon Verhoeven)
De vogelwerkgroep is ook in 2013 weer heel actief geweest. De broedresultaten
waren doorgaans minder goed dan in 2012.
De volgende inventarisatie-werkzaamheden uitgevoerd:
 Vogeltelling Agrarische Soorten (VAS). Er zijn tijdens 4 inventarisaties op 19
telpunten in het buitengebied van Laarbeek 2976 vogels geteld (66 soorten)
waarvan 731 typische agrarische vogels (16 soorten). Ook dit jaar weer een
verdere achteruitgang van de boerenlandvogels
 Oeverzwaluwwand. De oeverzwaluwen hebben maar 2 nestholtes gemaakt.
Heel slecht resultaat.
 Gierzwaluwtelling (pastorie Beek en Donk). Van de 61 nestkasten werden er
43 bewoond.
 Huiszwaluwtelling Lieshout. Er zijn in 2013 118 nesten geteld. Dit zijn 24
nesten meer als in 2012.
 Grote gele kwikstaart. Ook dit jaar geen enkel broedgeval in de geplaatste
kasten. Wel 1 broedgeval buiten de nestkast.
 MUS-telling (Meetnet Urbane Soorten). Hierbij zijn op een aantal
voorgeschreven locaties in de woonkern Beek en Donk 3 keer de vogels
geteld. (Is een landelijk project).
 Controle steenuilenkasten. Er is in 8 nestkasten gebroed. Slechter resultaat
als in 2012. Mogelijk oorzaak te weinig voedsel (muizen)
 Controle kerkuilenkasten. Er is maar in 1 kast gebroed. De kerkuil heeft het
zeer moeilijk. Mogelijke oorzaak: pittige winters en weinig voedsel.
 Controle torenvalkkasten. Van de 19 stuks kasten, die we eind 2011
geplaatst hebben is er maar 3 kasten bewoond. De helft minder dan in 2012.
Mogelijke oorzaak: te weinig voedsel (muizen).
 Patrijzentelling. Er zijn in 20 km-hokken patrijzen geteld. Het betreft 49
waarnemingen.
-

Er zijn 3 vogel-publiekswandelingen geweest, 4 excursies voor eigen leden
van VWG en 1 weekend naar Lauwersmeer met VWG.
Nestkasten schoongemaakt en hersteld.
Het vogelnatuurpad in Beek en Donk hernieuwd met prachtige
informatieborden en ijsvogelwand. Nieuwe brochure gemaakt.
Voorlichting en informatie aan inwoners van Laarbeek verstrekt.

De vogelwerkgroep telde in 2013 20 leden.
Interesse in de vogelwerkgroep? Neem dan contact op met 0492-462460
Werkgroep jeugd (Leiding: Dieny vd. Heuvel, Arjan Jeurgens, Casper de Groot en
Hans Kempe, Bernadette Vervoort, Maria Biemans, Antoinette van Bree, Annet,
Cees Dietvorst.)
Het jaar 2013 is opnieuw voor de donderdag avond jeugdgroepen een waar avontuur
geweest. Onder de leiding van Dieny vd. Heuvel, Arjan Jeurgens, Casper de Groot en
Hans Kempe is er elke maand opnieuw een interessant programma gemaakt, dat met
veel enthousiasme door de jeugd is ontvangen. Ook dit jaar werd besloten om met
twee groepen te gaan werken: het aanbod jeugd was zo overweldigend, dat het met
één groep niet te behappen zou zijn. Ondanks de hulp van maatschappelijke
stagiaires. Pepijn, Luuk en Rens. Dus was er in 2013 elke eerste woensdag en de
tweede donderdag van de maand een bijeenkomst.
In totaal hebben 32 kinderen tussen de tien en twaalf jaar meegedaan. Na de
schoolvakantie zijn evenveel kinderen uitgestroomd (6) als bijgekomen. Het is goed te
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weten, dat er meer kinderen uit Lieshout bij het IVN zijn gegaan. Voor en na de
vakantie waren we met 26 kinderen, twee groepen van 13.
In 2013 zijn er 10 maandelijkse bijeenkomsten geweest. Het enthousiasme van de
kinderen is groot te noemen: gemiddeld was er één afmelding per avond. De
constructie om op twee avonden hetzelfde programma te draaien gaf de mogelijkheid
om bij verhindering op de ene avond, het programma de week daarna te volgen. Daar
werd gebruik van gemaakt.
Januari is gebruikt om theorie te geven en de kennis van de jeugd te testen. Een klein
prijsje voor de beste antwoorden
stimuleerde de kinderen.
In februari is voor het eerst
geëxperimenteerd met een GPStocht. Arjan en Hans hebben de
route uitgezet en de tocht wordt
als zeer leuk ervaren.
In maart is op en rondom De
Bimd gewandeld en een en
ander over de eigen natuur
verteld.
In april is een bezoek aan het
vogelopvangcentrum in Someren gepland. Leerzaam en interessant. Zeer onder de
indruk zijn de kinderen van de grote oehoe die daar zat.
In mei worden kriebelbeestjes gezocht en eetbare planten en kruiden. Beestjes
worden met loepjes bekeken en van de planten wordt heerlijke soep en chutney
gegeten.
Juni is de laatste bijeenkomst voor de vakantie. De avond wordt ingevuld door de
stagiaires, die een golfbaan uitzetten. Een prima afsluiting.
In september is de start van de jeugd na de vakantie. Het thema nachtvlinders zorgt
na de nodige voorbereiding voor een mooi beeld. Eerst zijn bomen ingesmeerd op De
Bimd en na theorie wordt de inspectie gedaan. Het aantal nachtvlinders valt tegen
(het is nog niet echt donker) maar er is voldoende te zien geweest. Een leuke
kennismaking. En ook de fotogroep heeft er plezier van gehad. Toen de jeugd naar
huis was, hebben zij nog mooie opnames kunnen maken.
Voor oktober, in de herfstvakantie, hebben we één dag gepland voor beide groepen.
We gaan op donderdagmiddag met de fiets naar het Grootels Bos en bekijken
paddenstoelen, in combinatie met een spel. De kinderen vinden het jammer als het
afgelopen is.
In november gaan we door met het thema paddenstoelen en herfst. Er wordt vooral
theorie gegeven. Met mooie foto’s en een filmpje. De quiz na afloop wordt goed
gemaakt.
In december staat weer een GPS-tocht op het programma. In het donker deze keer, in
de Grootelse bossen. Weer met de twee groepen samen. Zeer enthousiaste reacties,
wel gepaard met de nodige schrikmomenten.
Gedurende het hele jaar zijn de kinderen gestimuleerd deel te nemen aan
wandelingen en werkzaamheden rondom De Bimd. Ook met NL- doet is de jeugd
actief geweest.
Bij het kikkerconcert in juni heeft het jeugd IVN een stand bemand en opnieuw heel
veel drukte en plezier ervaren met het prutten in de vijver.
In het clubblad De Bimd is driemaandelijks een artikel verschenen over het jeugd IVN
(Jeugd IVN, een avontuur!)
Verder is in 2013 twee keer een activiteit ondernomen met basisscholen. In mei is met
een school uit Lieshout een expeditie naar het Torreven gemaakt en in december met
een school uit Aarle Rixtel naar het Biggetjesbos.
Een druk, maar geslaagd jaar voor het Jeugd IVN.
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Werkgroep Biodiversiteit (voorheen RNM) (Coördinator: Kees Burghouts)
De werkgroep biodiversiteit opereert als een soort van projectorganisatie. Dit
betekent dat de bemensing afhankelijk is van de specifieke onderwerpen.
Onderwerpen die betrekking hebben op de biodiversiteit in Laarbeek in relatie tot
initiatieven van instanties zoals gemeente, provincie, waterschap enz.
Op deze wijze kan optimaal van het specialisme van onze leden gebruik worden
gemaakt.
De activiteiten van al onze werkgroepen zullen op een of andere wijze onze externe
relaties en omgekeerd “raken”. Dit zal vooral de gemeente Laarbeek betreffen. Door
middel van de werkgroep biodiversiteit kunnen we noodzakelijke initiatieven
bundelen.
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Vanuit haar rol van educatie en bewustwording informeerde deze werkgroep ook in
2013 beleidsmakers over de consequenties van hun beslissingen op het gebied van
biodiversiteit.
Daar het landelijk IVN duurzaamheid nu als speerpunt in haar motto heeft
opgenomen overweegt het bestuur om het onderwerp duurzaamheid aan
biodiversiteit voor deze werkgroep toe te voegen. Deze werkgroep vertegenwoordigt
IVN Laarbeek bij extern overleg op dit gebied. Daar beleidsaspecten van IVN Laarbeek
de werkzaamheden van deze werkgroep raken en andersom, dient een bestuurslid
van het IVN Laarbeek lid te zijn van deze werkgroep.
Hierbij een opsomming van onze belangrijkste activiteiten in 2013.




Meerdere keren hebben we deelgenomen aan het achterban overleg van de
Brabantse milieufederatie (BMF) en via dit kanaal onze invloed trachten uit te
oefenen in onderwerpen die boven regionaal spelen. Voorbeelden zijn:
nieuwe wetgeving op gebied van Natuur, milieu en Landschap, verordening
ruimte, BMF klankbord m.b.t. plannen aanleg Noordoost corridor,
megastallen/veehouderij problematiek, enz. IVN Laarbeek maakt deel uit van
de achterban van de BMF.
In 2013 heeft het IVN Laarbeek samen met de gemeente en het Laarbeeks
Landschap (plaatsen van de borden) in de groene Long het nieuwe
vogelnatuurpad gerealiseerd en geopend. Zie foto. Dit is min of meer de
afronding van het IDOP project waarin gelden zijn gereserveerd voor
natuurontwikkeling in de Groene Long. Deze natuurontwikkeling wordt in
nauw overleg tussen gemeente en IVN Laarbeek gerealiseerd. Vanuit dit
project zijn we nog steeds in overleg met de gemeente om de verplichte
bomen herplanting rondom het zwembad ingevuld te krijgen.























Vanuit de werkgroep Biodiversiteit nemen we deel aan periodiek overleg met
de 2 waterschappen in Laarbeek ( beneden- en boven Aa).
Vanuit de werkgroep biodiversiteit vindt er een paar keer per jaar overleg
plaats met het Laarbeeks Landschap waarbij we onze ideeën over
biodiversiteit evenals natuur, milieu en landschap in Laarbeek toetsen.
Vanuit de werkgroep Biodiversiteit vindt er een paar keer per jaar overleg
plaats met de omliggende IVN afdelingen. In dit kader maken we deel uit van
de regiovergadering Brabant Z.O /de Peel. Aan het nieuwe overleg structuur
van het IVN district Brabant in combinatie met de inbreng vanuit IVN Brabant
naar het landelijk IVN heeft IVN Laarbeek nadrukkelijk invloed uitgeoefend.
De bekende ADL Brabant (Algemene District ledenvergadering) is hiermede
komen te vervallen.
In maart 2010 heeft de gemeente Laarbeek besloten om de patrijs in het
kader van countdown 2010 aan te wijzen als de ambassadeurssoort in
Laarbeek en budget te reserveren om op kansrijke plaatsen het landschap
t.b.v. de patrijs in te richten. In 2011 is de werkgroep biodiversiteit betrokken
bij de invulling van deze afspraak en de inrichting van deze gebieden. In 2012
is dit vervolgd en heeft geresulteerd in de inrichting van een gebied bij de
Elsduin in Lieshout. In Aarle-Rixtel is in 2013 op Hoog Strijp een patrijzenveld
gerealiseerd
IVN Laarbeek heeft een zienswijze ingediend tegen het aanleggen van een
nieuwe oost-west verbinding en tegen de verbreding van de N-279. In deze
zienswijze heeft zij alternatieve voorstellen gedaan o.a. om meer in te zetten
op innovatie. Ook via de geformeerde klankbordgroepen heeft IVN Laarbeek
haar visie ingebracht. Klankbordgroep vergaderingen OWC en ontwikkeling
N279 hebben in 2013 meer malen plaatsgevonden. Hieraan heeft IVN
Laarbeek actief deelgenomen. Deze deelname resulteerde uiteindelijk in een
gezamenlijk opereren door natuurorganisaties onder aanvoering van de BMF
in het vervolg van de besluitvorming m.b.t. de wegenstructuur rond
Eindhoven/Helmond genaamd “ de Ruit”
De IVN werkgroep biodiversiteit neemt deel aan de klankbordgroep
buitengebied en heeft nauw overleg met de gemeente over diverse plannen
m.b.t. het beleid voor maaien van sloten en bermen, bomenbeleid en diverse
monitoringafspraken op het gebied van flora en fauna. De ideeën en
voorstellen van het IVN Laarbeek vinden we terug in de diverse
beleidsplannen en het betrekken van het IVN bij de uitvoering hiervan.
De werkgroep biodiversiteit is betrokken bij de natuurlijke inrichting van het
industrieterrein Bemmer IV. Onderwerpen zijn onderzoek en opgave van
bestaande natuurwaarden, het beeldregieplan van Bemmer IV en onderzoek
naar aanwezige vleermuizen.
De werkgroep biodiversiteit is betrokken bij de natuurlijke inrichting van de
Voorbeemd in Beek en Donk en maakt onderdeel uit van de betreffende
klankbordgroep. Het definitieve plan is in 2013 gerealiseerd en
gepresenteerd. In 2014 wordt gestart met de inrichting.
De werkgroep biodiversiteit is betrokken bij het bestuurlijk debat hoge
zandgronden
Zoetwater voorzieningen Zuid Nederland. Doel is om tot oplossingsrichtingen
te komen over de droogteproblematiek in Zuid Nederland nu en straks,
initiatiefnemer is waterschap AA en Maas.
Samen met andere betrokkenen bij het natuur gebied de Grotelse Heide
heeft IVN Laarbeek contact opgenomen met de gemeenten Gemert/Bakel en
Laarbeek (voormalig eigenaar) om de openbaarheid van de Aarlese visvijver
(gronden Braks) te verbeteren.
IVN Laarbeek is betrokken bij de natuurlijke inrichting van het evenementen
terrein in Beek en Donk.
IVN Oirschot heeft samen met ambtenaren van de gemeente Oirschot een
overleg geïnitieerd met IVN Laarbeek n.a.v. presentaties georganiseerd door
Ecologica waar IVN Laarbeek en gemeente Laarbeek als “ best in class” werd
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genoemd m.b.t. de kwaliteit van samenwerking tussen gemeenten en
natuurorganisaties.
IVN winkel (Coordinator: Dilia Verhoeven)
Zoals elk jaar werden ook in 2013 weer een aantal IVN artikelen verkocht.
Dit is vooral gebeurd tijdens de het kikkerconcert. De meest verkochte artikelen zijn:
loepjes, zoekkaarten en kleine natuurboekjes.
De IVN winkel wordt beheerd door Dilia Verhoeven, 't Hof 24 in Beek en Donk Tel.
0492-462460.
Werkgroep Planten Inventarisatie (Coordinator: Mark Smits)
De plantenwerkgroep bestaat uit een enthousiaste groep van 19 leden (zie bijlage). In
2013 kwamen we maandelijks bijeen in de Bimd (werkgroepavonden). Daarnaast was
een deel van ons druk bezig met het inventariseren van bermvegetaties in opdracht
van de gemeente Laarbeek (inventarisaties).
Werkgroepavonden
Afgelopen jaar hebben we weer veel geleerd tijdens de werkgroepavonden. Het jaar
begon in januari met een boeiende voordracht van Cees Dietvorst over het herkennen
van plantenfamilies. Vervolgens heeft Jo Kicken ons in februari voorlichting gegeven
over de bloemetjes en de bijtjes. Maart stond in het teken van de inventarisaties en
hadden we ook nog tijd om de laatste plantenverhaaltjes te horen, die de leden
hadden voorbereid voor onze december bijeenkomst. In april heeft Mark een inleiding
in het gebruik van determineersleutels gegeven, en hebben we ook in de praktijk met
de Heukels en andere flora’s geoefend. In mei hadden we geen bijeenkomst gepland,
maar is een groot deel van de groep meegegaan met het uitje naar de Herkenrode in
België. In juni heeft Bart Hendrikx (van adviesbureau Ecologica) ons wijsgemaakt in de
wereld van de zeggen, tijdens een lesavond en een excursie naar de Moorselen. Al
met al een leerzame periode.
In september zijn we het nieuwe seizoen begonnen met een avondje determineren
van zelf meegebrachte planten, en natuurlijk met de planning voor het nieuwe jaar. In
oktober heeft Mark een proefpraatje gehouden van zijn presentatie over schimmels
voor de IVN contactavond die maand. Verder hadden we al een voorproefje van de
zadenavond in november (incl. lekkere ‘IVN’-taart). In november zijn we verder
gegaan met de zaden en vruchtenavond (wederom met heerlijke taart). Het jaar
hebben we afgesloten met, net als het jaar ervoor, een serie plantenverhalen. Ieder
van ons had een 5 min. presentatie voorbereid over een plant naar keuze. Wederom
een groot succes.
Inventarisaties
Ook in 2013 zijn weer verschillende bermen geïnventariseerd door een flink aantal
leden van onze groep. Dit jaar heeft Bert de coördinatie overgenomen van Gerrit. De
resultaten hiervan zijn verwerkt in het rapport 20140313 Eindrapportage
Natuurmonitoring Laarbeek 2013.pdf wat op de website van de gemeente komt te
staan. Als dank voor de inzet, zijn de inventariseerders, op kosten van de gemeente
Laarbeek, een dagje uit geweest naar Herkenrode in België. In 2014 staat weer een
nieuwe ronde van inventarisaties op het programma.
Tevens zal wederom de vlinder en libellen inventarisatie mee genomen worden.
Planning: 2014. Bermen, inventarisatie bij de waterzuivering. Invoering gegevens in
het NDFF ( Nationale Databank Flora en Faun) systeem door IVN leden.
Wens. Gedegen cursus zeggen, libellen en vlinders

Curcussen IVN Laarbeek (coördinatie Bert en Hetty Lemmens)
Geen cursussen georganiseerd.
In mei en juni van 2013 hebben leden van de bomenwerkgroep en ander IVN leden
een vierdaagse cursus VTA (Visual Tree Assessment) gevolgd.
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Er wordt een vrijwilliger gezocht om mee te helpen met het maken van een cursus
(organiseren, fondsenwerven, lessen maken en lesgeven). Mochten er leden zijn die
een gedeelte van die taken opzich willen nemen, graag melden bij Bert.
Foto werkgroep (coördinatie: Arjen Jeurgens)
Door Arjan Jeurgens
Datum van oprichting 29 maart 2010
Aantal leden per december 2013: 20
Doelstelling van de fotowerkgroep
Door de natuur om ons heen in beeld te brengen willen we een bijdrage leveren aan
de bewustwording van mensen uit de lokale gemeenschap, maar zeker ook de
beleidsmakers van de gemeente en andere organisaties beïnvloeden die een stempel
drukken op onze natuur, om hiermee verantwoord om te gaan.
Fotomateriaal is beschikbaar voor al onze IVN werkgroepen. Daarnaast kunnen we en
willen we graag een bijdrage leveren aan projecten van binnen en buiten het IVN.
Onze werkgroep heeft dit jaar het maximum aantal van 20 enthousiaste leden
bereikt, en dus hebben we te maken met een ledenstop.
Bestuur
Arjan Jeurgens ……………… voorzitter
Marcel van de Kerkhof………… vicevoorzitter
Ineke Groenendaal ……………. secretaris/ penningmeester
Jowan Iven……………………… archiefbeheerder / 2e secretaris
Michel Verhoeven …………..… PR
Activiteiten 2013











Start van het project om het beoogde tracé langs het kanaal ( oost-west )
fotografisch in beeld te brengen
Fotopresentatie met de beamer voor de jaarvergadering van IVN Laarbeek.
Lang lopende expositie voor de Rabobank Beek en Donk en Gemert. Helaas
is deze expositie beperkt toegankelijk voor bezoekers.
Op verzoek van het IVN zijn er foto’s gemaakt van NL doet door een lid van
KiekNou.
Expositie kikkerconcert met nieuwe expositiepanelen die onder leiding van,
en hoofdzakelijk door Michel Verhoeven zijn vervaardigd.
Expositie van de kikkerconcertfoto’s van 2012 en 2013 in de hal van het
gemeentehuis. Dit project loopt door tot maart 2014.
Leveren van foto’s en stukjes voor het IVN blad “de Bimd”.
De stichting ”intocht Sinterklaas” is ondersteund door drie mensen die
zowel de intocht als de uittocht van Sinterklaas in beeld hebben gebracht
voor de website van deze stichting.
KiekNou heeft een eigen facebook- pagina beheerd door Michel Verhoeven.

Overige:
 Diverse individuele exposities en presentaties van leden op eigen titel.
 Foto’s waren te zien in dag- en weekbladen en diverse internetsites.
 Diverse malen op de wekelijkse natuurpagina van Mari van de Bijl in het
Eindhovens dagblad
 Enkele malen publicaties van foto’s in het landelijke tijdschrift Roots met dit
jaar 2 winnaars van onze club bij de landelijke wedstrijd ( Michel Verhoeven
en Jowan Iven )
 Met enige regelmaat zijn foto’s van leden ( op eigen titel ) te zien in de
Laarbeker en zelf een wekelijkse natuur-column van Marcel van de Kerkhof
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in de “Mooi Laarbeek”- krant.
In de gemeentegids van Laarbeek zijn foto’s te vinden van diverse leden.
Daarnaast zijn diverse leden met een eigen weblog actief op internet.
De gemeente Laarbeek heeft KiekNou een cheque ter waarde van €1000
overhandigd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 2014, deze
totaal onverwachte geste heeft ons volkomen verrast en we zijn er dan ook
erg blij mee. Wij zien dit dan ook als een waardering niet alleen voor onze
werkgroep, maar voor IVN Laarbeek.

Maandelijkse bijeenkomsten
Onze bijeenkomsten zijn in 2013 hoofdzakelijk ingevuld door eigen leden.
Hierbij worden dan de lopende zaken besproken, trainingen/ workshops gegeven en
de maandelijks ingezonden foto’s worden beoordeeld en besproken.
Naast deze bijeenkomsten gaan we sinds begin 2013 elke maand op pad om samen
te fotograferen met als doel om van elkaar te leren, en nieuwe natuurgebiedjes in
onze omgeving te ontdekken.
In mei was er een lezing van een bekende fotografe, Heicke Odermat.
Doelstellingen voor 2014
Naast het deelnemen aan exposities en het leveren van foto’s voor de werkgroepen
gaan we onverminderd verder met het project “de weg”, om de natuur in de nabijheid
van het beoogde Oost-West- tracé van “de weg” in beeld te brengen.
Dit moet in 2015 resulteren in een fotoboek en beamer-presentatie.
Dit jaar worden de nieuwe presentatiewanden die bij het Kikkerconcert gebruikt
zullen worden voorzien van verlichting.
Er zal een nieuwe
laptop met harde
schijf gekocht
moeten worden
aangezien de oude
laptop van het IVN
niet meer voldoet.
Dit zullen we uit
eigen middelen
bekostigen.
We willen graag
plannen
ontwikkelen om de
toegankelijkheid
van de KiekNoufoto’s eenvoudiger te maken voor gebruikers.
Daarnaast willen we onderzoeken of er animo is onder de leden van het IVN om een
gratis korte cursus fotografie te volgen.
We hebben besloten om jaarlijks een gastspreker uit te nodigen om kennis en
creativiteit te vergroten.
Elke maand bestaat er de mogelijkheid voor onze leden om gezamenlijk op pad te
gaan om zodoende kennis te delen en gezamenlijk van de natuur te kunnen genieten.
( zie foto )
Bomenschouw Werkgroep (coördinatie: Bert Lemmens)
In 2013 zijn door de bomenwerkgroep geen inventarisatie gedaan. Wel is op
individuele basis veel werk verzet m.b.t bomen en het beleidsplan. Het bomen
beleidsplan is het voorjaar van 2013 door de raad goed gekeurd. Echter aan dit
beleidsplan moet nog de z.g. “groene kaart” gekoppeld worden. Op deze kaart wordt
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aangegeven welke bomen, lanen, vlakken kleine landschapselementen onder het
beleidsplan vallen en welke vrij gekapt kunnen worden. Dit is een intensief werkje wat
door de betreffende ambtenaar goed moet gebeuren. Immers zet je er te veel
elementen op dan wordt je niet serieus genomen en kun je je werk over doen. Zet er
te weinig op dan loop je de kans dat waarde volle bomen en kleine
landschapselementen vrij verwijderd mogen worden en de natuur veel schade toe
gebracht wordt. Het ziet er naar uit dat einde maart de groene kaart in concept af is.
Deze moet dan nog de commissie BOR en de raad paseren. Ook dit kost weer enkele
maanden maar het ziet er dan toch naar uit dat in de nazomer de bomenwerkgroep
weer aan de slag kan.
Wat heeft de bomenwerkgroep in 2013 dan wel gedaan? In mei en juni van 2013
hebben leden van de bomenwerkgroep en ander IVN leden een vierdaagse cursus VTA
(Visual Tree Assessment) gevolgd. Dit samen met medewerkers van de gemeente.
Deze cursus zal er in de toekomst toe bijdragen dat het beoordelen van bomen die op
de groene kaart staan gemakkelijker door gemeente en leden van de
bomenwerkgroep beoordeeld kunnen worden zonder dat er veel frictie zal zijn tussen
IVN leden en gemeente.
Vleermuis Werkgroep (coördinatie: Ben van Noordwijk)
Leden
Jo Kicken
Tonny van Noordwijk
Ben van Noordwijk
Biodiversiteit
Met Jo Kicken de studenten van de HAS in DenBosch geholpen met hun onderzoek
naar biodiversiteit op agrarische bedrijven. We hebben een paar keer een avond met
ze in het veld naar vleermuizen gespot. Een aantal dwegvleermuizen zij op deze
avonden waargenomen. Een vrij mager resultaat. De moderne agrarische bedrijven
hebben weinig plekken voor vleermuizen om de dag door te brengen en de velden
hebben weinig bossages voor beschutting en weinig laanstructuren voor het leiden
van de vleermuizen van en naar het jacht terrein.
Overlast Helmond
Bij een huis in Helmond rijpelberg werd een overlast van vleermuizen gemeld. Van het
bewuste pand was van een slaapkamer een deel van het plafond gesloopt, en je kon
zien dat er wat vleermuizen keukels op de vloer lagen. De beesten moetsen meteen
weg want ze waren er erg bang van. De aansluiting van de binnen muur op het
dakbeschot was vrij slordig gedaan waardoor de vleermuizen die een kraamkamer in
de spouw hadden ook op het plafond konden komen. En door een kier kwamen wat
keutels omlaag. De bewoners uitgelegd hoe het binnen de vleermuizen in zijn
werkgaat en de ruimte tussen het dak beschot en de muur dichtgestopt. Hierna was
de bewoonster te overtuigen dat de beestjes normaal in de spouwmuur kunnen
blijven en de kans op bezoek op het plafond zal tot het verleden behoren.
Gewonde vleermuizen
Een paar gewonde vleermuizen zijn aangemeld, en verzorgt, echter met weinig
positief resultaat.
Baby dwerg vleermuis
Ook een baby dwergvleermuis is binnen gebracht een week oud, aanvankelijk leek het
beestje redelijk te drinken en was vrij kwiek. Maar na 2 dagen was het zonder
aanleiding dood.
Als een vleermuis op straat gevonden wordt is er iets mis met heb beestje, of het is
door een kat of ander beest aangevallen, of het heeft een ziekte onder de leden. Het
is dan moeilijk dit beestje weer op te kalefateren. Het is ons wel eens geklukt om
binnen een dag of 10 de vleermuis zodanig te voeden dat deze zelfstandig weg vloog.
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Evenementenwerkgroep. (coördinatie: Sylvia van Gisteren)
Leden zijn: Adrie Beekmans, Ben van Noordwijk, Marianne de Jong, Koen Brand, Gerrit
Post, Dieny vd Heuvel, Sylvia van Gisteren (= co)
Met een relatief kleine groep (7 personen) enkele grote evenementen kunnen
organiseren met veel publiek.
Daarbij was de inzet van vele vrijwilligers van binnen het IVN onontbeerlijk.
Mooi voorbeeld hiervan is het kikkerconcert dat mede door het prachtige weer
honderden bezoekers trok.
Andere evenementen waren het IVN natuurontbijt, NL Doet, Roefeldag en de
Natuurwerkdag en we stonden met een promotiekraam op het Weidegangfeest.
Verder is er in april een zeer geslaagd ledenweekend geweest in de omgeving van
Wageningen.
Tevens is er dit jaar begonnen met het herinvoeren van ‘koffie na de
publiekswandeling’. Dit betekent dat er na elke publiekswandeling gezorgd wordt
voor koffie en thee. Een uitgelezen moment om even na te praten met de gidsen en
het IVN te promoten en folders uit te delen.
De PR voor de evenementen wordt in samenspraak met Cor Peters geregeld, dit gaan
we in 2014 nog breder aanpakken.
Klankbord activiteiten:
Gemeente
 Croy kavelruil
 Voorbeemd waterberging en ontwikkeling nieuwe natuur in oud cultureel
landschap
 Bomen beleidsplan ( veel niet zichtbaar werk)
 De NOC westelijke afbuiging ( zeer veel werk en tijd. Resultaat? -Afwachten)
Waterschap
 Oeverbeheer ( moeizaam)
 Evz ( zeer moeizaam) Er is nog weinig vertrouwen bij het waterschap m.b.t.
input vanuit het IVN

Activiteiten 2013
 Roefeldag
 KikkerConcert; een groot succes. Dit jaar zijn er weer initiatieven om dit te
realiseren in Juni Watermaand.
 Workshop bij de Daltondag – basisschool ’t Otterke
 Opening VogelNatuurpad
Terugblik wensen 2013
 Werkgroep Cursussen
Er wordt nog steeds naar meer leden voor deze werkgroep gezocht. Tevens
voor ondersteuning voor Bert. Ook Regionaal wordt steeds meer gekeken
naar samenwerking. Men wil in de toekomst samen cursussen gaan geven
 Binden en boeien van de oudere jeugd voor IVN
Hier hebben geen speciale acties plaatsgevonden.
 Nieuwe overkapping
De overkapping is gerealiseerd, met dank aan Adrie en alle anderen die
hebben geholpen!
 Uitbreiding bestuur
Voor de huidige penningmeester is vervanging gevonden – indien ze in de
jaarvergadering gekozen wordt. Jan Bijnen is een tijdje afwezig geweest,
maar wordt weer actief in het bestuur.
 Herinrichting de Bimd – mensen gezocht
 Huishoudelijk Regelement
Hier is nog geen aanzet toe gemaakt
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Ondersteuning Penningmeester
Zie puntje “uitbreiding penningmeester”
MonitorGegevensVerwerkers – telmee.nl
Waterwerkgroep registreert, niet bekend of andere werkgroepen dit doen.

Wensen voor 2014
 Werkgroep Cursussen
 Binden en boeien van de oudere jeugd voor IVN – coordinator
 Coordinator Interieur verzorging (Antoinette van Bree?)
 Hulp Catering
 Huishoudelijk Regelement
 Huur regelement
 Bereiken op breder vlak van kinderen (Speerpunt Landelijk IVN).
Vooruitblik 2014
 Ledendag – 14 Sept.
 KikkerConcert – 1 Juni
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Financieel Overzicht + begroting 2014
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