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Notulen IVN jaarvergadering 2014
Afmeldingen:
Ton en Anneke op den Buijs, José Vereijken, Dirkje Verhoeven, Ria v. Liempd, Jaap
Wijdenes, Riet van den Baar, Marcel Cox
Aanwezig:
45 personen.

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

1. Welkom door de voorzitter
De voorzitter – Kees Burghouts – heet de aanwezigen welkom.
De werkgroepen werken bij het IVN autonoom, het bestuur faciliteert.
Compliment voor Coordinatoren, de goede samenwerking, en prima IVN Laarbeek
jaar.
Het is nog wel van belang dat alle coordinatoren een backup regelen. Dit is belangrijk,
zodat een werkgroep niet in een zwart gat valt, als de coordinator onverhoopt
wegvalt.
2. Goedkeuring jaarverslag 2013
De notulen van de jaarvergadering 2013 en het jaarverslag 2012 zijn rondgemaild. Er
heeft een vermelding in de Bimd gestaan. De notule is zonder opmerkingen
goedgekeurd.
Ook 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.
Het jaarverslag 2013 wordt geplaatst op de website
https://ivn.nl/afdeling/laarbeek/publicaties/jaarverslag-vergadering
3. Verwerken en beheren monitoringgegevens werkgroepen IVN Laarbeek
We zijn op zoek naar mensen die de monitoringsgegevens van werkgroepen willen
verwerken. Bert zal dit coordineren.
Gemeentes, provincie en e.g. ecologica maakt gebruik van deze gegevens.

4. Samenwerken werkgroepen
Het is belangrijk dat werkgroepen samen werken om elkaar te leren kennen.
Initiatieven zijn bv Kieknou gaat met werkgroepen mee om foto’s te maken van de
activiteiten. Dit geeft versterking van banden. Kieknou najaar wil een fotografie cursus
voor IVN leden gaan verzorgen.
5. Financieel jaarverslag
Riny Maas stopt. Hij heeft prima werk gedaan: Riny is een boekhouder, geen
beleidsmaker. Dit heeft hij ook kenbaar gemaakt. Riny heeft ons goed geholpen.
Bedankt! We gaan seperaat afscheid nemen van Riny.
Het jaarverslag moet met financiele gegevens worden gepubliceerd ivm ANBI
schenking aftrekken van belasting.
6. Advertenties – de Bimd.
De kosten zijn 1,70 per lid per jaar.
Dieny; waarom jeugdleden, betalen meer. Bestuur bespreekt dit met jeugd. Nu kosten
duidelijk, dat was in 2013 nog niet bekend
Afgelopen jaar – wel/niet advertenties discussies. Er wordt gestemd –men is voor de
advertenties.
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Onze nieuwe penningmeester wil graag kijken of we ook sponsering van bedrijven
kunnen krijgen. Adoptie plan bv blote voeten pad.
BV Bavaria heeft IVN Laarbeek in het jaar verslag genoemd. We zullen proberen hier
actiever in te zijn.
7. Kascommissie
Tevreden en inzichtelijk. Gedechargeerd door Koen en Frank.
Riny heeft eigen boekhoud programma. Gaat Inge dit overnemen? Dit moet nog
worden bekeken.
Vragen over financieen – graag een mailtje naar ivnlaarbeek@hotmail.com.
Boodschappen: Betaat men momenteel zelf en declareer achteraf, maar je kan ook
een voorschot vragen bij penningmeester. ALTIJD Bonnen goed bewaren.
Nieuwe kascommissie: Koen Brands en Jose Vereijken. Frank van Bakel – bedankt
voor de inzet. Jose Vereijken lid kascommisie. Bert Lemmens is reserve 2014.
8. Herbenoeming
Penningmeester, lid 1 (Jan Bijnen), Jan wordt aangenomen.
Inge voorstellen. Ook beleid, en boekhoudkundig prima op. Aangenomen met
applaus.
9. Jubilarissen
2017 – IVN Laarbeek 40 jaar evenementen werkgroep denkt erover na over de
invulling van dit jubulieum.
Wanneer een lid wordt “gehuldigd”, moet deze ook actief zijn geweest.
Met steekworden omschreven:
 Maria Krijnen – thuis, IVN gids geweest. Vaak aanwezig bij activiteiten,
catering. Bestuur gaat daar even op bezoek aanngezien zij afwezig is.
 Jopie – veel vogel kennis, fijn persoon, diverse inventarisaties/tellingen.
Administratie kasten Etc. 27 jaar
 Antoon Sips – Vogelwerkgroep – handigheid met klussen etc. gezellig, humor.
Controleren kasten. Inventarisaties/tellingen – gidsen. Afspraak is afspraak.
10. Ivn Lidmaatschap.
Notulen landelijk raad – discussie ledenbeleid. Besluit ledenraad vergadering
Geen lokale leden, sinds jan 2014.
Landelijk redelijk onzichtbaar geweest in het verleden. Lokaal lid – onverzekerd.
Sponsor – postcode loterij eist IVN zichtbaarder publiek.
Leden aantal groeit. 1/3 IVN Laarbeek leden is lokaal lid en niet bekend in de rest van
de wereld.
Dit is besproken op regio-vergaderingen , voorzitter IVN Landelijk kwam daar op
bezoek.
IVN Nederland is veel nuttiger de laatste jaren. Website, leden administratie, editoo,
Natuurontbijt, slootjesdag en nog veel meer zaken.
Lokaal lidmaatschap worden afgeschaft, Afdelingen zijn/blijven autonoom.
Contributie wordt bepaald door de afdelingen afdelingen.
Verschil tussen locaal en landelijk lidmaatschap +/- 9 euro per jaar meer. Aanmelden
via IVN laarbeek – 9 euro naar landelijk. Er zal nog een brief uit gaan.
Lokalen inschrijven voor juni, Donateur kan niet aan activiteiten deelnemen, waarbij
deze het IVN vertegenwoordigd .
Wij gaan de mensen benaderen die lokaal lid zijn De afdelingen kunnen 2 jaar
financiële compensatie krijgen.
Vragen die blijven staan
Leden, Ere leden, donateur, dat blijft over.
Vragen:
Huisgenoten – hoe zit dat??? Daar zal het bestuur achteraan gaan.
Lid in Helmond en Laarbeek – moeten we even nagaan. Mag ik beide afdelingen
activiteiten deelnemen? Hoe krijgen ze het clubblad… over na denken
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11. Rondvraag/sluiting
 Hr. V Voort; Brieven soms in de Bimd verstopt. Misschien kan het blad aan
drie kanten worden dichtgeplakt. – Hetty vragen.
 Jo Kicken; Zaterdag – tuinwerkdag - een keer per maand – mensen via
werkgroepen. Mensen vragen die niet actief benaderen. Echter lijkt het idee
om de werkgroepen om de beurt te vragen meer draagvlak te hebben
 Ineke; Tennisclub bar dienst, schema maken om te helpen. Ruilen indien je
niet kan.
 Jo; Buitengebied Beek en Donk voor drie boekjes op te sturen – kunnen we
dit opsturen. Dit zal Hetty opnemen.
 Afval, - er is heel veel, en het ziet rommelig (6-10 vuilniszakken) 1x per
maand. Netjes opbergen. Adrie gooit ze in container op werk. Moeten we
iets mee doen. Bestuur neemt dit mee.

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