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Notulen IVN jaarvergadering 2016
Afmeldingen:
Annette Brand, Adrie Beekmans, Nico Kuijlaars, Nico van der Wielen, Marianne Loring,
Martien van Loon, Hans Kempe, Casper de Groot, Hetty Lemmens
Aanwezig:
Ineke Groenendeaal, Gerrit Post, Michel Verhoeven, Jo Kicken, Tonny van Noordwijk,
Marcel Cox, Jo Kuijpers, Jeanne Priems, J. Niewijk, Nellie Strijbosch, Antoinette van
Bree, Jose Vereijken, Koen Brand, Marleen Verboven. Kees Burghouts, Inge van
Vonderen, Antoon Sips, Bert Staal, Antoon Verhoeven, Dilia Verhoeven, Jan
Meeuwsen, Cor Peters, Adrienne Hurkx, Bernadette Vervoort, Gerard Arends, Gon en
Jan Bijnen, Dieny van de Heuvel, Anita Slaats, Sylvia van Gisteren, Ben van Noordwijk,
Frans van de Heuvel, Bert Lemmens, Jowan Iven.

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.
Er wordt even stil gestaan bij onze overleden leden:
 Harry van Bree
 Berthie Giessen
 Toon van Roij
 Frans van Gestel
We wensen de families veel sterkte toe.
Met de komst van Staatssecretaris Bleker bleek dat de natuurorganisaties niet
voldoende georganiseerd waren om tegengas te geven.
Vanuit IVN NL wordt dan ook meer gestimuleerd om meer naar de omgeving te kijken
– wijzigingen en projecten.
Een voorbeeld is Educatie in de wijken.
De samenwerking met de gemeente ivm boomfeestdag is ook een prachtig voorbeeld.
We hebben 8 scholen bereikt en dus heel veel kinderen. IVN heeft veel complimenten
ontvangen hierover. Eer komt aan degene die dit hebben opgezet en uitgevoerd!
Ook bij de Entante Florale in Beek en Donk vanuit de gemeente speelt het IVN een
belangrijke rol in. De jury komt tijdens de ronde bij de Bimd koffie drinken. En krijgen
een voordracht en bekijken de fototentoonstelling. Ook speelt de biodiversiteitsmeter
een rol.
IVN gaat steeds meer partnerships zoeken, denk aan:
 Regio IVN’s
o Schoolgidsen
o PR en communicatie
o Bestuurlijk
o Cursus
 Rabobank
 Gemeente
 Etc.

IVN Vereniging voor
Natuur- en Milieueducatie

Gebouw:
Geduld is een schone zaak. De financieen moeten rond komen. Daar lijkt nu een
beetje schot in te zitten. IVN is Laarbeek georienteerd. Bij de gemeente is dit min of
meer een must voor eventuele bijdragen.
Projectplan voor een voedseltuin is door Gerrit gerealiseerd. Fruitbomen komen in
het najaar.
Beheer van landje “Jan van de Boogaard” Ligt heel gevoelig, maar hier lijkt ook
voortgang in te zitten. Of dit stuk open gaat voor publiek moet nog worden bekeken.
Huisgenotenlidmaatschap:
Partners kunnen voor 3 euro IVN lid worden. Dan zijn zij ook verzekerd en kunnen
deelnemen aan cursussen etc.
Statuten/HH
Koen Brand gaat dit verzorgen. Landelijk komen er nieuwe statuten. Vanuit IVN
Nederland zal er een basis statuut worden gemaakt. De rest wordt in een
Huishoudelijk reglement vastgelegd. Een huishoudelijk reglement kan zonder Notaris
worden aangepast en is dus flexibeler aan te passen Dit jaar gaat het IVN NL een
concept statuut en huidhoudelijk reglement rondsturen. Wij willen hierop aansluiten.
Automatische incasso IVN Laarbeek:
Dit zal door IVN NL worden gedaan. IVN laarbeek zal via de mail nog een
communicatie hierover sturen en het staat in de BIMD. Indien er klachten of vragen
zijn, kan men dit sturen naar ivnlaarbeek@hotmail.com

IVN NL – jubileum regeling.
Deze wordt veranderd aangezien deze regeling erg kostbaar is. Er komen geen
speldjes meer van IVN Nederland. Daarom heeft IVN Laarbeek besloten zelf speldjes
te laten maken voor 25 en 40 jarig jubileum. Hetty zal de eerste zijn om zo’n speldje in
ontvangst te mogen nemen.

2. Goedkeuring jaarverslag 2014
De notulen van de jaarvergadering 2015 en het jaarverslag 2014 zijn rondgemaild. Er
heeft een vermelding in de Bimd gestaan. De notule is zonder opmerkingen
goedgekeurd.
Ook dit jaar worden het jaarverslag en de notulen gepubliceerd op de website. Indien
men een papieren kopie wil, kan men dit opvragen bij de secretaris.
Het jaarverslag 2015 wordt geplaatst op de website
https://ivn.nl/afdeling/laarbeek/publicaties/jaarverslag-vergadering
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Terugkomend op vragen/opmerking vanuit de jaarvergadering vorig jaar:
 Verzekering jeugd.
o Als de jeugd is geregistreerd, dan zijn ze verzekerd. Het is dus zaak
dat de mensen van het jeugdIVN de kinderen op een ledenlijst
zetten.
 Verzekering 75+
o Deze mensen zijn ook verzekerd. Er is geen leeftijdsgrens
Anita: Zandpaden kasteel Croy. Dit is gemeld aan de klankbordgroep Groen. Bij de
ruilverkaveling gaan er wellicht weer zandpaden open. Zaak is om hier vinger aan de
pols te houden.
Dieny: Geluidsinstallatie; dat is inmiddels gerealiseerd
Antoon: Jan Koot heeft inmiddels het coordinatieschap van Antoon Verhoeven
overgenomen.

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 2015.
Vacatures:
• Lid van de brede kijk Beneden Aa.
• Lid van de brede kijk Boven Aa
• Lid van de klankbordgroep groen van de gemeente Laarbeek.
• Contacten met de BMF en het bijwonen van hun bijeenkomsten.
• E-mailservice Berichten over uw buurt
• Coördinatie bomenwerkgroep
• Coördinatie Bermen inventarisatie
• Invoering gegevens in de NDFF
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GeoCache:
Jo Kuijpers wil graag een keer zo’n wandeling doen. Marleen stelt voor om een
tussentijdse ledenwandeling te organiseren.
Evenementen:
Graag meer leden.
Vanuit de andere leden wordt aangegeven dat men best hier en daar wil helpen, maar
dat er een tijdige goede communicatie moet zijn zoals:
 Wat is de activiteit. Duidelijk omschrijving
 Wat houdt het in
 Hoe veel tijd en wanneer.
Naast de communicatie kan men best anderen aanspreken om te helpen. Als de
communicatie reeds is geweest, heeft men er al over na kunnen denken.
Bibliotheek: Jeanne en Jo
Deze is bijna klaar.
Er komen nog spelregels voor de bibliotheek. Dan kan deze in gebruik worden
genomen.
4. Financieel jaarverslag
Inge van Vonderen heeft dit jaar weer geweldig gedaan. Ze leert veel over het IVN als
er een keuring plaats vindt. Het verslag is goedgekeurd.
Kieknou heeft nu een eigen rekening waarvoor IVN Laarbeek ook gemachtigd is.

De contributie inkomsten zijn wat gedaald met wat vertrekkende leden.
We moeten tegenwoordig ook OZB betalen. Alleen is de waarde van het pand geschat
op 101.000 euro. Dat is erg veel.
Kent iemand een taxateur die dit gratis wil doen? Iemand gaf de tip om naar de
brandverzekering te kijken en daar de waarde uit te halen voor indicatie.
Landelijk opschoon dag: We kunnen naar de gemeente een rekening sturen voor de
gemaakte kosten. Zo’n 100 tot 150 euro per dagdeel voor het gebouw. En per
broodje/soep een euro.
Inge stuurt een rekening naar de gemeente.
Scholen; 8 groepen hebben gebruik gemaakt van ons gebouw bij het bomen plant
feest. We kunnen hier ook subsidie voor vragen. Ron Verschuren heeft dit
aangegeven.
De jeugd wil graag een lamineer apparaat aanschaffen. Dieny geeft de kosten even
door aan Inge.

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

5.

Wensen 2016
 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. Commisie bedankt!
Nieuwe Kascommissie; Silvia en Garard Arends.
7. Jubilea
Hetty is dit jaar 40 jaar lid. Helaas is zij niet aanwezig. We zullen haar op een later
tijdstip bezoeken. Zij is de eerste met die ons nieuwe speldje in ontvangst mag
nemen.
8. Herbenoeming
Voorzitter (Kees Burghouts en, lid 3 (-), Kees is aangenomen. Geen kandidaat voor
lid3.
9. Rondvraag/sluiting
Antoon:
Herplanting van de groene long en Populieren bosje bij Sparta. Bert neemt dit mee
naar de gemeente via de klankbordgroep groen.
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Jo Kicken:
Kunnen de stukjes/hoekjes bij de volkstuinen niet worden ingezaaid met zaad.
Antwoord: Dit ligt aan de grootte van de stukjes. Je kunt bij het Laarbeeks Landschap
om zaad vragen.
Gerrit:
Invulling van het IVN Blad wordt moeilijk. Iedere keer zeuren om stukjes.
Misschien kunnen alle werkgroepen ieder kwartaal een stukje inleveren.
Bestuur zal dit aan de coordinatoren vragen. Je mag natuurlijk ook zo een
stukje inleveren.

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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