datum
11/03/2008

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

Jaarverslag 2014 – 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 2014 een ledenaantal van 189.

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

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.
In 2014 hebben de volgende mensen de distributie verzorgd van De Bimd:
Aarle-Rixtel: Nellie Strijbosch, Francine Janssen en Hetty Lemmens
Beek en Donk: Joke en Pedro Kuijpers en José Vereijken
Lieshout: Arnoud van de Kam
Mariahout: Jan Bijnen
Verspreiding naar de verdelers: Hetty Lemmens
Postadressen: Hetty Lemmens
Mail-adressen: Hetty Lemmens
De jeugd-IVNertjes krijgen ook een boekje en die adressen worden door de leiding
doorgegeven aan het secretariaat.
Tevens worden de boekjes (verlaat) en eventuele andere informatie op de website geplaatst.
Interieurverzorging: (coördinator Antoinette van Bree)
Het poetsen door Antoinette van Bree met 1 x per maand hulp van Joke Kuijpers, Jeanne
Priems en Hetty Lemmens.
Er wordt gevraagd om na gebruik het gebouw netjes achter te laten.
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Gebruik gebouw ( Coördinatie Hetty Lemmens)
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die in het jaar 2014 in het IVN gebouw
hebben plaatsgevonden.
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.
De gebouwagenda 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 € 30,—;
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 2014
Activiteit
Jeugd IVN

Aantal
personen
273

Fotoclub

180

Tuinwerkgroep

283

Plantenwerkgroep
Onderhoud gebouw
Catering
Gidsen
Contactavonden

81
112
33
217

Bestuur

4

Bieb

4

Waterwerkgroep

8

Vogelwerkgroep

63

Evenementenwerkgroep
Imkervereniging
Subtotaal
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53
488
1807

Diversen:
Cursus fruitbomen snoeien
Lunch wilgensnoeiers
Volkstuin zadenverdeling

122
13
3

Geocaching

2

Weidevogels

45

Jaarverg.Volkstuin

37

NL Doet

40

Jaarverg. IVN

45

Zwerfvuildag

40

Fam. wandeldag Marleen

23

Vissen Hetty + Kleink.
Jo Kicken + oudleraren Knip
Natuurontbijt

6
10
9

Vissenworkshop Waterschap

30

Wandeldag Fam. Janssen

50
2

Gerrit
Kikkerconcert

18
1000

Basisschool Klokhuis

22

Open tuinavond

12

Roefelen

66

Overleg IVN- LL
Wandeling leden HAC
Open tuindagen

9
26
328

Kiko

40

KBO vrijwilligers

62

IVN BBQ

50

Fam.wandeling v.d.Heuvel

53

Dag van de democratie

2

Fam.v. Noordwijk

40

Verg. L.L.

18

Wandeling Over de Brug

15

BSO

14

L.L. + Bert Lemmens

4

Nacht van de nacht

30

Natuurwerkdag

4

Fam. Lemmens

72

Zonnetij vrijwilligers

50

Subtotaal

2410

Totaal

4217
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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.

Onderhoud gebouw. ( Coördinator Ben van Noordwijk)
Een redelijk actief jaar voor deze werkgroep.
Het dak van het terras is klaar.
Het dak van de schuur en bijkeuken zijn van dak pannen voorzien
We hebben ontdekt dat de dak-afvoeren langer tijd hebben gelekt, waardoor de beplating er
onder slecht is.Er zijn plannen voor een complete dak renovatie, maar dat gaat veel geld
kosten. Voorlopig is het dak weer water dicht.
De plannen zijn om een deel van het dak te verhogen, om hierdoor ruimte te krijgen om het
scherm hoger te hangen zodat er een beter zicht op is van achter uit de zaal. Hiervoor is een
puntdak de beste vorm.
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Verdere plannen zijn kozijn onderhoud, extra isolatie en verbetering van het verwarmings
systeem.

Onderhoud tuin: ( Coördinator Gerrit Post)
Ook dit jaar is er weer zo'n 1000 uur in de IVN tuin gewerkt.
Januari en februari is er veel aandacht besteed aan het knotten van de vele knotbomen en
struiken in het onderhouds gebied van het IVN.
In maart hebben we ons voorbereid op NL-Doet met het afbouwen van de insecten en varen
muur, waar we in 2013 mee waren begonnen. Het aanleggen van het blote voetenpad en het
kleine beestjes pad. Deze zijn tijdens het kikkerconcert dan ook officieel geopend.
Verder zijn we bezig geweest met het egaliseren van verschillende paden. Ook het ommetje
door de Aarlese Beemden vroeg de nodige aandacht, hier ging nogal wat tijd in zitten omdat
we lang niet altijd over het goede gereedschap konden beschikken.
Tijdens NL-Doet is er vooral veel aandacht besteed aan het gebouw en afwerking van de
aanbouw. Tevens is het blote voetenbad aangelegd. Ook de aangelegde planten borders
vroegen de nodige aandacht en onderhoud, dit voor de succes volle open tuindagen en het
kikkerconcert.
Het gras/gazon werd regelmatig gemaaid zowel binnen
het afgesloten gedeelte en de paden in het populieren
bos.
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In de maanden juli, augustus en september, zijn we bezig
geweest met het onderhoud van de poelen. In de
voormalige jeugd poel zit inmiddels ook weer leven,
hoewel deze poel nog de nodige aandacht vraagt om hem
weer te krijgen zoals hij vroeger was.
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In de laatste maanden van het jaar was het weer de nodige tijd voor het onderhoud van de
houtwal, knotbomen en overige struiken en bomen.
Onze gereedschap wensen zijn:
Messenbalk, (voor onderhoud wandelpaden van het ommetje)
Kettingzaag, (voor het dikkere hout) inmiddels aangeschaft
Stokzaag, (voor hogere takken te kunnen snoeien)
Kruiwagen, (enkele zijn nodig aan vervanging toe)
De tuinwerkploeg bestaat inmiddels uit de na volgende personen,
Jos van de Berg
Nico Kuillaars
Anita Slaats
Joep Barten
Frans van den Heuvel
Wilie Verbakel
Gerrit Post
En Antoinet van Bree, voor het wekelijks onderhoud van het gebouw

Informatie Natuurtuin (-IVN)
Wil je meer weten over de natuurtuin,
Gerrit Post, telefoon 06-16383484
gerrit.post@gmail.com
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Contactavonden ( Coördinator Jo Kuijpers)
Er hebben in 2014 acht contactavonden 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.
Jeanne Priems: financiën
Hetty Lemmens: adviezen.
Jo Kuijpers:
contactpersoon.
2014
datum
spreker

onderwerp

conclusie

16 -jan.

Jowan Iven

Ijsland

Zeer goede lezing

20 -febr.

Rini Kersten

Sages en legendes in de natuur

Kan boeiend vertellen leuke anekdotes

20 mrt.

Cor Speek

Gaat uitgebreid in op de onderwerpen

17 -april.

Jan van der Heijden

Strabrechtse heide en
kraanvogels.
Vogels

18 -sept.

Mark Kapteyns

Natuur dicht bij huis.

16 -okt.

Leon Raaymakers

Paddenstoelen in het Coovels
bos.

IVN Vereniging voor
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20 -nov.
28 -dec.

Bart Hendriks

3 dimensionaal

Zeggen en andere waterplanten

hebben enorm veel kennis van
paddenstoelen
Matig niet voor herhaling vatbaar

afsluiting

De afsluiting was weer super gezellig

Het gemiddeld aantal bezoekers in 2014 was: 27
Dit is hoger dan in 2013. Toen lag het gemiddelde op 24
Wandelingen (coördinator Frank van Bakel. Aangevraagde wandelingen (Marianne de
Jong)
In 2014 zijn 15 publiekswandelingen en ongeveer 18 aangevraagde wandelingen/activiteiten
gegeven (gemiddeld 40 pers).
Helaas zijn niet alle aantallen van de publiekswandelingen doorgegeven. Resultaat is enorm
stijgend ten op zichte van 2014.
De aangevraagde wandelingen worden steeds belangrijker gevonden daar je dan een ander
publiek bereikt als de mensen die op de publiekswandelingen afkomen. Dit jaar is daar het
gemiddelde een stuk lager als 2013.
Jaar
2014
2013
2012
2011
Gem. aantal personen per
38
20
27
20
publiekswandeling
Gem. aantal personen per
21
40
28
24
aangevraagde wandeling
Gem. aantal personen per leden
16
16
13
wandeling
Gem. aantal Geocache wandelaars 62
per route
Ledenwandelingen
Het aantal ledenwandeling in 2014 was 9. Het gemiddelde aantal leden dat mee ging was weer
hoger dan de jaren daarvoor.
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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 2014 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 2014 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.
Kortom. Ga eens een keer met ons mee.
Aangevraagde wandelingen
In 2014 is 19 keer een wandeling/activiteit aangevraagd met een of meer gidsen.
AANGEVRAAGDE WANDELINGEN/ACTIVITEIT IVN 2014
DATUM

WAAR

WIE

13-01

Groene Long

Rotary Club

20-03

AANTAL
PERSONEN
±40
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GIDS
Jan Koot
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Keuzegroepjes
Daltondag
kinderfeestje

15

Anita Slaats

24-04

Daltonschool Beek
en Donk.
Grotelse Heide

7

Jo Kuipers

04-05

Grotelse Heide

IVN den Bosch

12

Dieny van den Heuvel

26-05

Croy

IVN Mierlo

20

Henk van Beek

29-05

Croy

Hac lopersclub

32

02-06

Bimd

20

20-06

Torreven

Buurtvereniging
Revershof
Bernadetteschool
Mariahout

Piet Segeren
Jo Kicken
Jo Kicken

17/2306

Omgeving
Muldershof beek
en Donk
Bimd, kikkerpad

Muldershof

23

Buurtvereniging RCCH
Lieshout
kinderfeestje

± 20

De Regt/Zorgboog

22-06
22-06

50

juni

Omgeving kasteel
Croy
Grote vijver en
muziektuin Beek en
Donk

8

16-07

Eykenlust

KBO Beek en Donk

15
deelnemers
15
begeleiders
27

28-09

Bimd

kinderfeestje

± 10

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
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08-10
13-11

Presentatie Natuur
en Landschap
Biggetjesbos

Zonnebloem

90

Herfstwandeling
B.s.deDriehoek

48
kinderen
8
begeleiders

Annette
Antoon Verhoeven
Dieny van den Heuvel
4 IVN-jeugdgidsen

Geocache wandelingen (Coordinator: Marleen Verboven)
Dit jaar zijn er twee wandelingen actief geworden met Geo-Cache. “Speurtocht” met de GPS.
Deze routes zijn goed bezocht:
Jaar
2014
Vogel Natuur Pad
75
Aarlese Beemden
49
In 2015 is willen we nog twee routes bij maken in Lieshout en Mariahout. Verder leggen we
nog een bonus cache neer. Indien iemand nog een mooie “verstopplek” weet, dan houden we
ons aanbevolen.
Enkele reacties uit het veld:
We hebben genoten van een mooi ommetje door de Aarlesche beemden, weer een mooi
stukje natuur gezien dat ik nog niet kende. En dat terwijl ik zelf in Aarle woon!
Met mijn ouders, dochter en speurneus zonder neus vandaag eens richting Beek en Donk.
Een plaats in de omgeving waar we eigenlijk nooit komen. Maar wat een mooie groene
IVN Vereniging voor
long zelfs in de herfst/winter. In de zomer wil ik nog wel eens terugkomen.
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tot een goed einde te brengen. Bedankt voor de wandeling!

Werkgroep water. (Coördinator Lars Leenders)
Ook afgelopen jaar is de waterwerkgroep er weer regelmatig op uit getrokken om poelen,
beken en sloten te inventariseren op amfibieën, reptielen, vissen en waterinsecten.
Van maart tot september gaan we eens in de 2 weken op zaterdagmiddag op pad.
De waterwerkgroep bestond dit jaar uit Anita Slaats, Esther Cornelisse, Hetty Lemmens,
Martien van Loon, Marcel Cox, Kees Burghouts, Jac Musters en Lars Leenders. Aan het eind van
het seizoen heeft Adriënne Hurkx zich bij ons aangesloten.
In januari of februari komen we bij elkaar om een globaal jaarprogramma op te stellen. Anita is
het laatste jaar degene geweest die dit verder invult en de benodigde afspraken maakt.
We zijn het seizoen begonnen op zaterdag 15 maart met een excursie op Gemerts
grondgebied. Henk Beekmans heeft ons daar op deze zonnige zaterdagmiddag naar enkele
mooie plekken meegenomen.
Met name de vinpootsalamander hebben wij die dag goed leren kennen.
Wij hebben dit jaar ook deelgenomen aan een cursusdag van het RAVON. Dit ging over het
herkennen van vissen. De dag begon ’s morgens met theorie om ’s middags buiten te gaan
vissen (met schepnet).
Het is een mooie en leerzame dag geweest. Zeker voor herhaling vatbaar.
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Wij proberen de verschillende poelen en waterlopen in Laarbeek eens in de 3 à 4 jaar te
bezoeken.
Onze gegevens zijn weer doorgegeven via
telmee.nl en aan Ravon. Tevens geven wij bij de
poelenwerkgroep aan welke poelen voor
onderhoudswerk in aanmerking komen en
beoordelen wij de kwaliteit van een poel.
In 2013 is de poelenwerkgroep 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.
Op zaterdag 13 maart staat alweer de eerste
middag van het nieuwe seizoen op de planning.
Het enthousiasme binnen de groep is nog onverminderd groot.
Waterwerkgroep IVN Laarbeek
Werkgroep publicaties (coördinatie Sylvia van Gisteren – de Bimd, Cor Peters
dag/weekbladen)
Leden: 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.
IVN Vereniging voor
Aan kopij kostte de ene keer meer moeite dan de andere keer. Soms is enige stimulatie
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noodzakelijk.
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De samenwerking met Editoo gaat naar wens. Er wordt
inmiddels gebruik gemaakt van het IVN Nederland template
datum
om “de Bimd” te maken.
20/04/2015
De nummers worden ook eletronisch gepubliceerd, met een
editie vertraging, op de website
https://ivn.nl/afdeling/laarbeek/publicaties/ivn-blad%E2%80%9Cde-bimd%E2%80%9D

Cor Peters coördineerde in 2014 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.
De aankondigingen van publiekswandelingen worden gestuurd naar de MooiLaarbeekKrant, de
Laarbeeker, Radio Kontakt, Rond de Linde (dat in Lieshout en Mariahout verschijnt) en het
Eindhovens Dagblad.
Ook op facebook (https://www.facebook.com/IVNLaarbeek) heeft het IVN een eigen pagina,
die nog niet zoveel bekeken wordt. De laatste berichten bereiken ongeveer 100 mensen.
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 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 2014 weer heel actief geweest. De broedresultaten waren
doorgaans wat beter dan in 2013.
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De volgende inventarisatie-werkzaamheden uitgevoerd:
 Vogeltelling Agrarische Soorten (VAS). Er zijn tijdens 4 inventarisaties op 19
telpunten in het buitengebied van Laarbeek 4356 vogels geteld (76 soorten) waarvan
751 typische agrarische vogels (20 soorten).
 Oeverzwaluwwand. De oeverzwaluwen hebben 12 nestholtes gemaakt. Dit zijn er 10
meer dan in 2013.
 Gierzwaluwtelling (pastorie Beek en Donk). Van de 61 nestkasten werden er 46
bewoond. Dit zijn er 3 meer dan in 2013.
 Huiszwaluwtelling Lieshout. Er zijn in 2014 116 nesten geteld. Dit zijn er 2 minder
als in 2013.
 Grote gele kwikstaart. Ook dit jaar geen enkel broedgeval in de geplaatste kasten.
Wel een 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 11 nestkasten gebroed met totaal 48 jongen.
 Controle kerkuilenkasten. Er is in 3 kasten gebroed met totaal 13 jongen
 Controle torenvalkkasten. Van de 19 stuks door de vogelwerkgroep geplaatste kasten
waren er maar 3 kasten bewoond met totaal 13 jongen. Het gaat nog steeds niet
goed met de torenvalk.
 Op het terrein van de Waterzuivering in Aarle-Rixtel zijn in het voorjaar van 2014 7
gierzwaluwkasten en 10 huiszwaluwkasten geplaatst.
-

Er zijn 4 vogel-publiekswandelingen geweest en 3 excursies voor eigen leden van
VWG.
Onderhoudswerkzaamheden verricht aan nestkasten, vogelwanden en
vogelnatuurpad.
Voorlichting en informatie aan inwoners van Laarbeek verstrekt.
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De vogelwerkgroep telde in 2014 19 leden.
Interesse in de vogelwerkgroep? Neem dan contact op met 0492-462460

Werkgroep jeugd
JAARVERSLAG JEUGD-IVN WOENSDAGMIDDAGGROEP
Onze groep bestaat uit 19 jeugdleden uit de basisschoolgroepen 4-5 en 6
De begeleiders zijn: Cees Dietvorst – Bernadette Vervoort – Maria Biemans – Annet –
Antoinette van Bree.
Een overzicht van waar, wanneer en waarmee de jonge IVN-nertjes zich bezig hebben
gehouden in 2014. In elke uitgave van ons verenigingsbl;ad “De Bimd” staat een uitgebreid
verslag van elke bijeenkomst. Hieronder alleen een overzicht van de activiteiten.
Datum:
Plaats:
Waarmee:
8-jan
De Bimd
Uilen bekijken via powerpoint daarna braakballen uitpluizen.
5-feb
Ruweeuwsels
Diersporen zoeken.
5-mrt
Dierenpark de Warande
Dieren bekijken en hun eigenschappen bespreken.
2-apr
Vogelpad Beek & Donk
Vogels kijken.
14-mei
De Bimd
Waterscheppen en Wateronderzoek.
Insecten bekijken via powerpoint insectenpotjes maken en daarmee
4-jun
De Bimd
insecten vangen.
2-jul
De Bimd
Samen met nieuwkomers een belevingstocht lopen met opdrachten.
3-sep
Torreven
Rondwandeling en waterscheppen.
1-okt
Grotelse Heide
Paddenstoelen zoeken en determineren.
12-nov
Boerderij Fam. Bouw
Het leven en nut van een koe.
Tuinvogels bekijken via powerpoint zaadkegels en pindasnoeren maken
10-dec
De Bimd
voor de vogels.
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JAARVERSLAG JEUGD-IVN AVONDGROEP
De jeugdgroepen van het IVN hebben weer een goed en actief jaar gehad.
Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren werd weer met twee groepen gedraaid: een op de eerste
woensdag van de maand en een op de donderdag de week daarop.
De leiding was weer in handen van Dieny vd. Heuvel. Arjan Jeurgens en Hans Kempe,
enthousiast bijgestaan door Pepijn, Luuk en Rens. Rens moest vanwege studie na de
zomervakantie afhaken.
Vanaf augustus liepen Zef en Jetske hun maatschappelijke stage bij het jeugd IVN.
In 2014 werd gestart met 26 kinderen. Na de zomervakantie liep dat aantal op tot 30. Er was
geen wachtlijst, maar vanwege steeds meer verzoeken om een keer te mogen „ proefdraaien”
is besloten deze aanvragers op een wachtlijst te zetten.
Dankzij de ervaren leiding en de inzet van de stagiaires konden de (grote) groepen zonder al
teveel problemen draaien, hoewel op de bijeenkomsten rond sinterklaas en tegen de vakantie
de jeugd erg onrustig en soms wel heel druk was!
Tien maanden (juli en augustus werd vakantie gevierd) werden per maand twee bijeenkomsten
gehouden. Altijd van 18.30 uur tot 20.30 uur. Alle bijeenkomsten werden goed bezocht en
enthousiast afgesloten door de kinderen. In totaal dus 20 reguliere bijeenkomsten.

-

In Januari werden foto’s van Marcel getoond met uitleg, gevolgd door een quiz.
IVN Vereniging voor
Februari was er een quiz met de drukknoppen. Rode koppen van opwinding bij de jeugd!
Natuur- en Milieueducatie
Jaarverslag 2014
Maart werd gewandeld in het Grootels Bos
April werd in en rond De Bimd naar bodembeestjes gezocht. De beestjes werden bekeken
datum
en gedetermineerd.
20/04/2015
Mei werd gefietst naar het Biezenpad en daar gewandeld. Natuurlijk een verhaal van Dieny.
Juni sloot het seizoen af met een BBQ en een kampvuur in De Bimd, nadat een parcours
(uitgezet door de stagiaires) was gelopen.
September startte met een kennismaking door middel van spellen in en rond De Bimd.
Oktober was de maand van Martien: tot groot genoegen van iedereen kwam hij een verhaal
over spinnen houden.
November werd naar paddenstoelen gezocht en uitleg gegeven.
December was het presentatie en uitleg over uilen, met daarna uitpluizen van braakballen.
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Naast deze reguliere activiteiten werden in oktober en december extra (vakantie-)
bijeenkomsten georganiseerd. In oktober was het traditionele bezoek aan de Oirschotse Hei
(met goede hulp van Martien), waar een GPS-tocht werd gelopen. Na afloop chocomel in Café
Dokus. Het voorlopen door de leiding was een kletsnatte aangelegenheid, maar de tocht
verliep vlekkeloos met goed weer. Veel kogels gevonden!
In december is een wandeling gehouden over de Grote Peel. Ook zeer geslaagd. Wel koud! De
vader van Max (een van de jeugdleden) heeft bijgevoegde foto gemaakt.
Behalve de activiteiten met de eigen jeugd was het jeugd IVN ook vertegenwoordig in de stand
bij het gemeentehuis op de Dag van de Participatie die georganiseerd was door de gemeente.
Er werd uitleg gegeven over de bezigheden met de jeugd en uilenballen uitgeplozen.
In mei is er „ geprut” met de Maria Basisschool uit Lieshout in het Torreven in Lieshout.
Natuurlijk was ook het Kikkerconcert een van de leukere bezigheden voor het jeugd IVN. Met
zoveel kinderen (en ouderen) in en rond de vijver prutten en uitleg geven blijft een feest!
Een druk jaar voor het jeugd IVN, maar de enthousiaste kinderen en ouders maken de
inspanningen meer dan goed.
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
IVN Vereniging voor
omgekeerd “raken”. Dit zal vooral de gemeente Laarbeek betreffen. Door middel van de
Natuur- en Milieueducatie
werkgroep biodiversiteit kunnen we noodzakelijke initiatieven bundelen.
Jaarverslag 2014

Vanuit haar rol van educatie en bewustwording informeerde deze werkgroep ook in 2014
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 2014.









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, nieuwe
waterplannen waterschappen enz. IVN Laarbeek maakt deel uit van de achterban van
de BMF.
Samen met de lopers groep Het Grotels hof en IVN Bakel, Milheeze, De Rips hebben
we richting gemeenten Laarbeek en Gemert/Bakel initiatieven genomen tot het
opnieuw openbaar maken van de Aarlese visvijver (gronden Braks). Hiermede
opvolging gevend aan het raadsbesluit van de gemeente Aarle-Rixtel die bij verkoop
bepaalde dat deze gronden openbaar moeten blijven. Op dit onderwerp is enig succes
geboekt
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 de nieuwe overleg structuur van het IVN district Brabant in
11
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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.
IVN Laarbeek heeft B&W, de nieuwe raad van de gemeente Laarbeek, ambtenaren
afdeling “ groen”, bestuur ZLTO uitgenodigd voor een excursie op landgoed de
Langakkers in Leende. De intentie van deze uitnodiging was om de nieuwe raad
bewust te maken van het belang van biodiversiteit in zijn algemeenheid en voor
Laarbeek in het bijzonder. Deze dag was zeer succesvol en de nieuwe raad en B&W
zijn zich bewust om hiermee rekening te houden bij het te voeren beleid in de
komende nieuwe “regeerperiode”
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 geweest bij de kavelruil Croy langs de
Goorloop. Onder andere het IVN “weitje” op Croy dat IVN Laarbeek namens gemeente
Laarbeek in beheer had is in deze kavelruil meegenomen. Dit is vertaald in een nieuw
in te richten natuur gebiedje langs de Scheveningse loop bij de monding in de
Goorloop.
De werkgroep biodiversiteit van IVN Laarbeek is de trekker bij de zienswijze toekomst
schouwpaden, ingediend bij waterschap Aa en Maas namens alle in dit gebied

liggende IVN afdelingen. Dit heeft o.a. geresulteerd in deelname van
betreffende klankbord groep bij het waterschap
IVN Laarbeek heeft mede namens stichting het Laarbeeks Landschap
ingesproken in de commissie BOR om zorgen te uiten vanwege de intentie
budgets voor natuurorganisaties in te trekken. Dit initiatief is zeer succesvol
geweest en budgets voor natuurorganisaties blijven beschikbaar.

IVN Vereniging voor
Natuur- en Milieueducatie
Jaarverslag 2014
datum
20/04/2015

IVN winkel (Coordinator: Dilia Verhoeven)
Zoals elk jaar werden ook in 2014 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. 0492462460.
Werkgroep Planten Inventarisatie (Coordinator: Mark Smits)
De plantenwerkgroep bestaat uit een enthousiaste groep van 19 leden (zie bijlage). In 2014
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.

Curcussen IVN Laarbeek (coördinatie Bert en Hetty Lemmens)
IVN Laarbeek heeft geen werkgroep die zich structureel bezig houd met opleiding.
Door Bert Lemmens worden alleen op projectmatige manier cursussen georganiseerd en/of
gegeven wanneer er voldoende vraag naar is en de cursus ook leidt tot meer actieve leden.
De fruitbomencursus, die samen met het Laarbeeks landschap is op gezet voldoet hier aan. Uit
de twee keer 35 cursisten heeft het Laarbeeks Landschap nu een fruitbomen snoeigroep die
reeds actief is.
Mogelijk brengt het samen gaan van cursus activiteiten met belendende afdeling hier
veranderingen in.
Voor Bert zou de de volgende cursussen prioriteit hebben.
1) cursus project leider in vrijwilligers organisaties.
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2) Hoe schrijf je een subsidie of sponsoren verzoek.
3) actieve vrijwilligers werven en behouden.
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 2014: 20 (mutaties: 1)
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. Daarnaast zeker ook de beleidsmakers
van de gemeente en ander organisaties die een stempel drukken op onze natuur, om te
benadrukken 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 binnen en buiten het IVN.
Onze werkgroep heeft dit jaar het maximum aantal van 20 enthousiaste leden bereik,
waardoor we een ledenstop hebben.
IVN Vereniging voor
Natuur- en Milieueducatie
Jaarverslag 2014

Bestuur
Arjan Jeurgens ……………… voorzitter
Marcel van de Kerkhof………… vicevoorzitter
Ineke Groenendaal ……………. secretaris/ penningmeester
Jowan Iven……………………… archief beheerder / 2e secretaris
Michel Verhoeven …………..… PR
In 2014 geen wijzigingen

datum
20/04/2015

Activiteiten 2014
 Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente wordt de expositie ”Natuurlijk
Laarbeek” in de hal van het gemeentehuis geopend. Deze loopt tot maart 2014.
 Ontvangst van 1000 euro geschonken door de gemeente (bedrag werd
voorheen aan kerstkaarten besteed) tijdens de opening van de expositie in het
gemeentehuis.
 Het project om het beoogde tracé langs het kanaal (oost-west) fotografisch in
beeld te brengen loopt het gehele jaar door.
 Er wordt een aanvang gemaakt met het individueel presenteren van onze leden
tijdens de ledenavonden.
 Fotopresentatie met de beamer tijdens de jaarvergadering van IVN Laarbeek.
 Lang lopende expositie voor de Rabobank Beek en Donk en Gemert loopt eind
2014 ten einde. De Fotolijsten worden door de Rabobank als tegenprestatie
geschonken aan KiekNou.
 Expositie kikkerconcert.
 Expositie van foto’s van het kikkerconcert worden tot groot genoegen van de
bewoners in Zonnetij opgehangen.
 Leveren van foto’s en stukjes voor het IVN blad “de Bimd”.
 Project “werkgroepen in beeld” wordt opgestart, het is de opzet om periodiek
een werkgroep in beeld te brengen voor ons blad de Bimd.
 Er zijn dit jaar 2 semiprofessionele fotografen uitgenodigd om een lezing te
verzorgen. Huub Reulen en Marijn Heuts.
 KiekNou heeft een eigen facebook pagina beheert door Michel Verhoeven met
doorlopend actueel nieuws van onze leden.
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Overige:
 Diverse individuele exposities en presentaties van leden op eigen titel.
 Foto’s waren te zien in dag- en weekbladen en diverse internetsites zoals:
 Diverse malen op de wekelijkse natuurpagina van Henk de Weert in het
Eindhovens dagblad.
 Enkele malen publicaties van foto’s in het blad Roots en het blad Landschap en
een presentatie van onze club in het fotomagazine ZOOM.
 Met enige regelmaat foto’s van leden in de Laarbeker en zelf een wekelijkse
natuurcolumn van Marcel van de Kerkhof in de Mooi Laarbeek krant.
 Gefotografeerd tijdens de opening van het ommetje ‘de Biezen’.
 In de gemeentegids van Laarbeek zijn foto’s te vinden van diverse leden.
 Daarnaast zijn diverse leden met een eigen weblog actief op internet.
 Aanschaf van een eigen laptop voor KiekNou uit eigen middelen, de oude
laptop is weer terug naar het IVN.

IVN Vereniging voor
Natuur- en Milieueducatie
Jaarverslag 2014
datum
20/04/2015

Maandelijkse bijeenkomsten
Onze bijeenkomsten zijn in 2014 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 avond- bijeenkomsten gaan we een maal per maand op pad om samen te
fotograferen met als doel om van elkaar te leren, en nieuwe natuurgebiedjes in onze
omgeving te ontdekken.

Doelstellingen voor 2015

Deelnemen aan exposities zoals het jaarlijkse Kikkerconcert en een terugkerende
expositie bij Zonnetij , het leveren van foto’s voor de werkgroepen en ons blad de
Bimd.
 Modus ontwikkelen om de toegankelijkheid van de KiekNou- foto’s eenvoudiger te
maken voor gebruikers.
 Er wordt door KiekNou onder leiding van Jowan Iven een gratis korte cursus fotografie
gegeven voor IVNleden.
 Een besluit om jaarlijks een gastspreker uit te nodigen om kennis en creativiteit te
verhogen.
 Elke maand bestaat er de mogelijkheid voor onze leden om gezamenlijk op pad te
gaan om zodoende kennis te delen en van de natuur te kunnen genieten. (zie foto )

Groepsfoto KiekNou
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Niet op de foto: Joost Vegter, Gerrit Post en Paul Colen

Bomenschouw Werkgroep (coördinatie: Bert Lemmens)
De bomenwerkgroep heeft in 2014 stil gelegen. De voornaamste reden hiervoor was dat het
geen zin had weer bomen te schouwen zolang de “groene kaart” niet gereed was.
In het najaar van 2014 is deze gereed gekomen. Deze Groene kaart is te vinden via
http://www.laarbeek.nl/wonen-en-leven/bomen_41599/. Klik hier op en zie het stukje hier
onder door op online te klikken komt men in de groen kaart

Groene Kaart raadplegen
Wilt u weten welke bomen op de Groene Kaart staan? De Groene Kaart is online te raadplegen.
Ook is een korte gebruiksaanwijzing beschikbaar (download de pdf onderaan deze pagina). Een
kapvergunning aanvragen doet u via het Omgevingsloket. Heeft u nog vragen, dan kunt u
contact opnemen met het team Beheer van de gemeente Laarbeek.







Bomenbeleidsplan 2013.pdf (9,59 MB)
Bomenverordening Laarbeek 2015.pdf (157,46 KB)
Gebruiksaanwijzing Groene Kaart.pdf (458,28 KB)
Aanmeldformulier boomcontrole.pdf (42,39 KB)
Aanvraagformulier bijdrageregeling waardevolle bomen definitief.pdf (61,95 KB)
Voorwaarden Bijdrageregeling waardevolle bomen 2015.pdf (44,18 KB)

De bomenwerkgroep kan weer worden opgestart zodra Bert Lemmens hier tijd voor heeft.
Laarbeek moet hiervoor opgedeeld worden in segmenten. De werkgroep leden krijgen dan een
segment toegewezen dat zijn in een periode van 3 jaar geschouwd moeten hebben.
Voor deze werkgroep wordt nog een trekker en administrateur gevraagd om Bert Lemmens
te verlichten.
Vleermuis Werkgroep (coördinatie: Ben van Noordwijk)
Leden
Jo Kicken
Tonny van Noordwijk
Ben van Noordwijk
Dit werkgroepje heeft het druk gehad met een aantal verdwaalde vleermuizen in huizen in
Helmond, Mierlo, Beek en Donk, Stiphout, Geldrop, Aarle-Rixtel,
Soorten gewone dwerg, ruige dwerg, grootoor, laatvlieger.
Bij een aantal adressen was uitleg voldoende,
Een aantal beesten gevangen en weer losgelaten, soms na bijvoeding, 1 tot 10 dagen.
Enkele beesten zijn overleden tgv verwondingen
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 NL Doet, Roefeldag en de Natuurwerkdag en we stonden met
een promotiekraam op kerstmarkten en Dag van de Politiek.
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Gedeeltelijk is dit jaar koffie na de publiekswandeling geschonken. Dit betekent dat er na elke
publiekswandeling gezorgd wordt voor koffie en thee. Dit kostte redelijk wat regelwerk en is
halverwege hebben we er toch vanaf gezien om dit door te zetten.
De PR voor de evenementen wordt in samenspraak met Cor Peters geregeld.
Klankbord activiteiten:
Contact persoon naar waterschap boven Aa en beneden A
Formeel is Jan Bijnen contact persoon naar beneden Aa en Bert Lemmens naar boven Aa. Per
jaar zijn er per district twee formele bijeenkomsten.
Voor beneden Aa zijn deze altijd op een avond. Voor boven Aa zijn deze altijd op een vrijdag
middag. Daarnaast kan het zijn dat er nog een of twee bijzonder bijeenkomsten zijn. Meestal
gaan Jan en Bert samen naar boven en beneden Aa.
Dit is belangrijk omdat de cultuur tussen beide districten behoorlijk verschilt.
Jan en Bert hebben definitief besloten dat 2015 het laatste jaar is dat zij als contact persoon
willen op treden. Twee opvolgers zijn benaderd.
Lid van de gemeentelijk klankbordgroep Groen.
Bert Lemmens is dringend op zoek naar iemand – liefst 2 - die zijn taken in deze wil over
nemen.
De bijeenkomsten zijn twee maximaal drie keer per jaar. Echter het werk dat hier uit
voortvloeit vraagt vrij veel tijd. Belangstellende moet ook geïnteresseerd zijn in gemeentelijk
en provinciaal beleid en enige gevoel voor de krachtsverhoudingen in de politiek hebben.
Afgevaardigden naar de BMF
Momenteel zit het contact met de BMF in het slob. Dit enerzijds om dat Bert Lemmens vol zit
maar ook doordat de BMF veel personeel heeft moeten afstoten waardoor de sleutelfiguren
waar het contact mee onderhouden werd er niet meer zijn of omdat de BMF eenvoudig geen
tijd meer heeft voor onze regio.
Klankbordgroep groen en BMF zijn eigenlijk tot elkaar veroordeeld. Een team van twee
personen zou hier beter op zijn plaats zijn.
Bert Lemmens is dringend op zoek naar iemand – liefst 2 - die zijn taken in deze wil over
nemen.
Activiteiten 2014 o.a.
 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 2014
 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 – coordinator
Hier hebben geen speciale acties plaatsgevonden. Wel draaien er met de avondjeugd
groep een paar oude jeugd-IVNers en enkele stagaires mee.
 Coordinator Interieur verzorging
Antoinette van Bree heeft dit stokje overgenomen.
 Hulp Catering
Nog steeds een open punt
 Huishoudelijk Regelement
Hier hebben geen speciale acties plaatsgevonden.
 Huur regelement
Dit is klaar, moet nog even netjes gemaakt worden en dan maken we het bekend.
 Bereiken op breder vlak van kinderen (Speerpunt Landelijk IVN).
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Wensen 2015
 Werkgroep Cursussen
 Werkgroep PR
 Hulp Catering
 Huishoudelijk Regelement
 Bereiken op breder vlak van kinderen (Speerpunt Landelijk IVN).
 Gebouw renovatie-dak
 Sponsorencommisie
 Projectleider(s) voor projecten
 Klankbordgroep leden
 Schoolgidsen/ natuurouders
Vooruitblik 2015
 Ledendag – …..
 KikkerConcert – 7 Juni
 Natuurwerkdag -

IVN Vereniging voor
Natuur- en Milieueducatie
Jaarverslag 2014

AAN ALLE VRIJWILLIGERS

datum
20/04/2015
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Financieel Overzicht + begroting 2015
2014

BATEN

WERKELIJK

BEGROTING

2014

2014

2015

CONTRIBUTIE LEDEN

3.600,00

3.388,00

3.500,00

SUBSIDIE GEMEENTE

1.044,00

1.044,00

1.044,00

VERHUUR BIMD

550,00

615,00

550,00

LOTERIJ JAARVERG.

150,00

183,50

150,00

CATERING

150,00

1.069,10

175,00

DONATIES

100,00

903,00

100,00

WANDELINGEN

100,00

362,18

150,00

0,00

150,00

0,00

106,00

0,00

0,00

ADVERTENTIES

0,00

120,00

120,00

KIKKERCONCERT

0,00

53,00

0,00

PROJEKT NL DOET

0,00

450,00

450,00

CURSUS

0,00

72,00

0,00

VRIJWILLIGERSBIJDRAGE

0,00

286,00

0,00

GIFT KIEKNOU

0,00

1.000,00

0,00

DIVERSEN

0,00

15,00

15,00

5.800,00

9.710,78

6.254,00

245,00

2.359,07

245,00

NATUURWERKDAG/ONTB.
RENTE BANK

TOTAAL
LASTEN

BEGROTING

ONDERHOUD
BRABANT WATER - BSOB
ESSENT
HUREN
ABONNEMENTEN/CONTR

150,00

106,93

150,00

1.700,00

1.571,09

1.700,00

150,00

147,93

150,00

200,00

134,50

200,00

IVN NEDERLAND/DISTR.

1.000,00

1.080,38

1.000,00

DRUKWERK

1.200,00

2.223,39

1.200,00

BESTUURSKOSTEN

200,00

0,00

0,00

VERZEKERINGEN

400,00

352,59

400,00

0,00

21,15

0,00

ORTOLAAN

100,00

244,08

100,00

CONTACTAVONDEN

455,00

465,00

455,00

CATERING

0,00

818,23

0,00

NL DOET

0,00

508,20

119,00

KIKKERCONCERT

0,00

1.420,00

0,00

WATER

0,00

282,04

0,00

KIEK NOU

0,00

684,52

0,00

FLORA

0,00

0,00

0,00

CURSUSSEN

0,00

0,00

0,00

BOMEN

0,00

583,46

450,00

BANKKOSTEN
OVERKAPPING
WERKGROEP:

BIODIVERSITEIT

1.220,47

DIVERSEN
TOTAAL

SALDO

447,83

85,00

5.800,00

14.670,86

6.254,00

0,00

-4.960,08

0,00
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VERMOGEN IVN

BEZITTINGEN

SCHULDEN

BEZITTINGEN

SCHULDEN

01-01-2014

01-01-2014

31-12-2014

31-12-2014

GEBOUW

7.017,54

11.699,51

INVENTARIS

7.859,37

7.142,37

212,55

701,63

3.612,07

436,62

10.146,90

4.755,17

215,00

71,00

KAS
RABO
BETAALREKENING
RABO
SPAARREKENING

VORDERINGEN
SCHULDEN
SCHULD IVN
JEUGD
SCHULD
ORTOLAAN
SCHULD KIEK
NOU
SCHULD
LEDENWEEKEND

701,05

200,45

357,79

357,79

581,72

581,72

810,14

735,48

349,83

349,83

RESERVERINGEN

6.922,13

8.522,13

19.340,77

14.058,90

VERMOGEN

TOTAAL

29.063,43

29.063,43

1-1-2014

19.340,77

31-12-2014

14.058,90

VERMOGEN

MUTATIE

CONTROLE

BATEN
LASTEN
AFSCHRIJVINGEN

TOTAAL

24.806,30

IVN Vereniging voor
Natuur- en Milieueducatie
Jaarverslag 2014
datum
20/04/2015

24.806,30

-5.281,87

9.710,78
-14.670,86
-321,79

-5.281,87
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