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Notulen IVN jaarvergadering 2015
Afmeldingen:
Marcel Cox, Cor Peters, Mark Smits, Bert Lemmens, Martien van Loon, José Vereijken,
Jos van den Berg, Jaap Wijdenes
Aanwezig:
Ben van Noordwijk, Kees Burghouts, Inge van Vonderen
Hetty Lemmens, Rien van de Voort, Jan Bijnen, Gon Bijnen, Cees Dietvorst, Anneke op
den Buijs, Tonny van Noordwijk, Bert Staal, Ton op den Buijs, Dilia Verhoeven, Antoon
Verhoeven, Koen Brand, Bertus Brinkman, Frans van Gestel, Jo Kicken, Antoinette van
Bree, Harry van Bree, Marianne de Jong, Jac Kusters, Leo van de Heuvel, Anita Slaats,
Gerrit Post, Ineke Groenendaal, Frans van de Heuvel, Johan Iven, Arjan Jeurgens,
Marianne Loring, Silvia van Gisteren, Adrie Beekmans, Michel Verhoeven, Marleen
Verboven. NOTE: Niet iedereen heeft het aanwezigheidsbriefje getekend.

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.
Herinnering aan iedereen om eventueel huisgenootlid te worden. Dan is men voor 3
euro per jaar lid van het IVN en geniet men van de voordelen van het landelijk
lidmaatschap. Huisgenoten krijgen de inschrijfdatum van het officiele IVN lid.
2. Goedkeuring jaarverslag 2014
De notulen van de jaarvergadering 2014 en het jaarverslag 2013 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 2014 wordt geplaatst op de website
https://ivn.nl/afdeling/laarbeek/publicaties/jaarverslag-vergadering
3. Overzicht van alle werkgroepen
Er wordt een presentatie gehouden met een selectie van de werkgroepen. Hiervan
wordt een samenvatting gehouden van de activiteiten van diverse werkgroepen. Voor
detail informatie wordt verwezen naar het jaarverslag 2014.
Vacatures:
Coordinator Catering
Coordinator Gebouwverhuur
PR-commissie leden en coordinator
Monitor gegevens verwerken

4. Financieel jaarverslag
Inge van Vonderen heeft dit jaar voor het penningmeesterschap overgenomen. Ze
heeft het geweldig gedaan, ondanks wat tegenslagen ivm bankzaken.

IVN Vereniging voor
Natuur- en Milieueducatie

Het jaarverslag moet met financiele gegevens worden gepubliceerd ivm ANBI
schenking aftrekken van belasting.

5.

Wensen 2015
 Werkgroep Cursussen
 Werkgroep PR
 Hulp Catering
 Huishoudelijk Regelement
 Bereiken op breder vlak van kinderen (Speerpunt Landelijk IVN).
 Gebouw renovatie-dak
 Sponsoren commisie
 Projectleider(s) voor projecten
 Klankbordgroep leden
 Schoolgidsen/ natuurouders

6. Kascommissie
Tevreden en inzichtelijk. Gedechargeerd door Koen en Silvia.
Nieuwe Kascommissie; Silvia en Koen
7. Herbenoeming
Secretaris (Marleen Verboven en, lid 2 (Ben van Noordwijk), Marleen en Ben worden
aangenomen.

8.










Rondvraag/sluiting
Antoon: Coordinator Vogelwerkgroep wordt opgevolgd door Jan Koot.
Antoon gaat het werk overdragen. Het afscheid heeft reeds plaats gevonden
met een cadeau en mooie woorden
Dieny: Geluidinstallatie. Graag een versterker en microfoon zodat met beter
verstaanbaar is. Ben: Pas geinstalleerd, gisteren gebruikt tijdens de
vogelwerkgroep. Het werkte Prima
Anita: Kavelruil Croy. Verdwijnen er dan paden… Nee, dat gaat niet gebeuren.
Voor meer details wordt verwezen naar de gemeente website. Er komt 3HA
natuur bij!
Antoinette: Jeugd IVN. Wat als er met het kind iets gebeurd. Wie is dan
aansprakelijk voor de kids. Helmond sportverenigingen hebben bv een
schoolverzekering. Bestuur gaat dit na. En zijn 75+ nog verzekerd?
*****
Antwoord ontvangen van Michel Brands op verzekering vrijwilligers 75+
Ik heb ook nog navraag gedaan bij mijn collega over jullie vraag m.b.t.
de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente.
Er is geen sprake van een leeftijdsgrens van 75 jaar. De verzekering
geldt voor elke vrijwilliger die op elk moment vrijwilligerswerk
verricht. Dus ongeacht leeftijd.
*****
Hetty: Hetty stopt per 2016 met verhuur en catering.

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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