Jaarvergadering
18 februari 2014

Agenda jaarvergadering op dinsdag 18 februari 2014,
aanvang 19.30 uur, Jeugdhuis Geldakkerstraat 2, Munstergeleen
1.

Opening, mededelingen, vaststelling agenda

2.

Woordje voorzitter

3.

Notulen vorige vergadering (29-01-2013)

4.

Financieel jaarverslag (zie het schema op de volgende bladzijde)
Mail kascommissie 12-02-2014:

De kascommissie heeft de boeken van de IVN Munstergeleen gecontroleerd. De
penningmeester heeft ons alle bescheiden laten inzien en laten contoleren. We hebben gezien
dat de rekeningen overzichtelijk zijn opgeslagen en goed zijn verwerkt in een exelbestand.
We zijn tot de conclusie gekomen dat de penningmeester zijn werk voortreffelijk heeft
gedaan.
Harold Bouer
Theo Lemmens
PS Theo lemmens kan niet bij de vergadering aanwezig zijn, Harold is vanwege een cursus pas later
aanwezig

5.

Jaarverslag secretariaat

6.

Bestuurssamenstelling
Kandidaten kunnen zich tijdens de vergadering aanmelden
Het rooster van aftreden ziet uit als volgt:
Pierre & Harrij:
Toos & Els:
Fred & Ben:
Hub & Pierre
Harrij & Toos
Els & Fred

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Indien zich geen kandidaten hebben aangemeld, zal het huidige bestuur in
functie blijven.

Fred heeft binnen het bestuur wel kenbaar gemaakt dat hij per 31 december
2013 de functie van penningmeester wil overdragen. Het bestuur zoekt dus een
nieuwe penningmeester.
7.

Huldiging Harrij Gijsen

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Na de jaarvergadering zal de film worden vertoond van Annie Meex over de
wandeling door het recreatiegebied Windraak – Hondskerk met bezoek aan de
Heemtuin..

Fin. jrvrslag invoegen

Notulen jaarvergadering 29 januari 2013
Aanwezig: Jo Beckers, Harold Bouwer, Luciënne Claessen, Betty Dijkstra, Lisa
Gijsen - van der Schoor, Leo Hendriks, Uta Jessen, Piet Jessen, Theo Lemmens,
Els Mertens, Truus Rulkens en het voltallige bestuur.
Afmelding: Fons Peterman.
1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda
Voorzitter Pierre Wijnen opent de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom. De agenda wordt vastgesteld als voorgesteld en de notulen
worden geodgekeurd
2. Pierre Wijnen blikt terug op het jubileumjaar 2012, dat ondanks het
voorafgaande rampjaar 2011 een redelijk verloop heeft gehad. Het jaar 2013
biedt goede verwachtingen door de plannen met de vogelkijkwand waarvan de
constructie op dat moment in gang is gezet en de inzet van Nedcar/VDLmedewerkers. Een publiciteitscampagne voor de opening op 24 maart zal
worden opgezet.
Aan de inzet van vrijwilligers ontbreekt het niet, maar de leeftijdsopbouw blijft
zorgen baren.
Met de gemeente Sittard-Geleen is regelmatig contact geweest over het
bomenbeleid. De drie IVN-afdelingen werken samen om het beleid van de
gemeente met een kritische, doch constructieve instelling te volgen.
3. Fred geeft uitleg bij het financieel jaaroverzicht en het hoge batig saldo
over 2012. Verder geeft de verhouding tussen in- en uitgaven geen reden tot
zorg.
Namens de kascommissie (Piet Jessen & Harold Bouwer) doet Piet Jessen
verslag van de bevindingen. Een opmerking wordt gemaakt over het
aanzienlijke aantal late contributiebetalingen. Voor het overige wordt de kas in
orde bevonden en verzoekt de commissie de vergadering het bestuur decharge te
verlenen.
4, De secretaris presenteert het jaarverslag dat mede de basis vormt voor de
aanvrage structurele subsidie van de gemeente. Hij geeft verder een overzicht
van de contacten die worden onderhouden met de zusterafdelingen in de regio
Westelijke Mijnstreek, met het landelijke IVN en met IVN-Limburg, met
instanties als IKL, Oranjefonds (NLdoet) en Rabobank.

5. Bestuurssamenstelling
Er hebben zich geen kandidaten aangemeld; het bestuur houdt dezelfde
samenstelling.
6. Rondvraag
Theo Lemmens dringt aan op een site waarop de activiteiten kunnen worden
geplaatst.
Leo Hendriks wil graag meedoen met de vogelwerkgroep en actief blijven .
JoBeckers heeft een slechtvalk op een mast waargenomen en heeft dit
doorgegeven aan Jo Douven.
Harrij Gijsen attendeert op de komst, t.g.v. de opening vogelkijkwand van Peter
Visser, voorzitter van IVN Nederland.
Hub Mulders brengt groeten over van Elio Pelzer die ook zal worden
uitgenodigd bij de vogelkijkwand.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.15u, waarna Ries van Doorn
zijn lezing houdt over ‘grondstoffen’.

Jaarverslag 2013 IVN Munstergeleen
Inleiding
Tegen het einde van 2013 telde IVN Munstergeleen 145
donateurs. Dit aantal blijft tamelijk stabiel, maar actievere
werving is geboden. Het zou aanbeveling verdienen
bezoekers van de Heemtuin te enquêteren om zo zicht te
krijgen op het aantal bezoekers uit de eigen kring. Daarbij zou aan bezoekers,
die nog niet donateur zijn of die wel donateur zijn maar anderen zouden weten te
interesseren, een inschrijvingsformulier kunnen worden aangereikt door de
gastvrouw/-heer.
In het begin van 2013 overleden twee vrijwilligers, beiden na een betrekkelijk
kort ziekbed, aan wier inzet IVN Munstergeleen veel heeft te danken. Paul
Willems hield van het bezig zijn in de Heemtuin, ook op andere tijden dan de
reguliere werkochtend op alle zaterdagen door het jaar, en van het gezelschap
van de overige vrijwilligers die hem node missen.
Harie Dols was een gedreven vogelaar en amfibieën-man die nog met Lei Hoen
heeft samengewerkt. Jo Douven kan nog hele verhalen vertellen over
gezamenlijk beleefde vogelexcursies. Beide overledenen blijven in onze
herinnering.
In maart 2013 werd een moerbeiboom geplant ter memorie van Frits Voorter die
al in 2012 was overleden. De boom houdt tevens de herinnering vast aan het feit
dat de huidige schaapskooi waarbij hij is geplant, de opvolger is van de
oorspronkelijke die daar lang geleden door Frits was gebouwd.
De leeftijdsopbouw van de vrijwilligersgroep blijft zorgen baren, maar gelukkig
hebben zich in 2013 enkele nieuwe mensen aangemeld. Voor het onderhoud van
de Heemtuin kunnen wij beschikken over 12 min of meer vaste vrijwilligers.
Voor de openstelling van de Heemtuin op zondag van voorjaar tot herfst konden
wij in 2013 rekenen op 20 vrijwilligers. Het ziet ernaar uit dat dit ook zal gelden
voor 2014.
De activiteiten van het jaarprogramma konden met dank aan de natuurgidsen
voor de inzet zonder problemen worden afgewerkt. Het jaarprogramma 2013
was evenals dat van 2012 opgesteld en gedeeltelijk ook uitgevoerd in nauwe
samenwerking met IVN Sittard-Geleen. Voor die samenwerking heeft zich in

2010 onze voorzitter, Pierre Wijnen, sterk gemaakt en dat is een goede greep
gebleken.
In het navolgende worden alleen die activiteiten genoemd die voor rekening
komen van IVN Munstergeleen.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2013 zesmaal: 8 januari, 11 maart, 11 mei, 5
augustus, 30 september en 25 november. Vaste agendapunten zijn de plannen
met de Heemtuin, het activiteitenprogramma, het vrijwilligersbestand, het
seizoensblad Het Steenuiltje en de financiële situatie.

Logboek Heemtuin
Van alle activiteiten die plaats vinden in de Heemtuin wordt een logboek
bijgehouden. Hierin is terug te vinden dat op de 52 zaterdagochtenden van 2013
gemiddeld ruim 9 vrijwilligers aanwezig waren. Daarnaast waren op 159 andere
doordeweekse momenten vrijwilligers actief in de tuin. Zij kwamen daar om te
schoffelen, bijen te verzorgen, vogels te voeren of andere hun toebedeelde of
door hen opgenomen taken uit te voeren.
In het logboek worden ook de bezoekersaantallen bijgehouden. Bezoekers die
dat willen kunnen het gastenboek invullen.

VDL/Nedcar-medewerkers
Van begin februari tot oktober 2013 zijn drie personeelsleden van VDL/Nedcar
op maandag en dinsdag actief geweest in de tuin. Zij hebben schilderwerk
verricht, paden en perken gewied, compost verwerkt en gespit en, niet het
minste, mee gewerkt aan de bouw van de vogelkijkwand en plantenkas. Zij
stonden onder supervisie van Hub Mulders die hiermee in 2013 zeer veel tijd
aan de Heemtuin heeft besteed. Tijdens de aanwezigheid van de Nedcarvrijwilligers kon de tuin bezocht worden door wandelaars.
Documentatie
Voor gebruik in de Heemtuin werd een map samengesteld over de planten van
Karel de Grote (uit de lijst van diens Capitulare de Villis). De map wordt
voortdurend bijgewerkt met de publicaties die voor en na in Het Steenuiltje
verschijnen.

Op basis van de oude beschrijving van de Heemtuin werd een nieuw boekje
samengesteld, Heemtuin en Boerengaard. Het boekje werd in beperkte oplage
gemaakt en is verkrijgbaar in de Heemtuin voor € 5,-.

Openstelling Heemtuin
De Heemtuin werd in 2013 op 30 zondagen (11.00 – 16.00 uur) opengesteld
voor het publiek door een gastvrouw of –heer. Buiten die zondagen was de
Heemtuin ook betrokken bij andere activiteiten, al of niet in IVN-verband; en
ook tijdens de zaterdagse werkochtenden liepen wandelaars binnen. Al die
bezoekers bij elkaar komen voor 2013 op het recordaantal van 1757.

Jaarprogramma 2013
Regionale samenwerking
In 2011 werden voor het eerst door de 7 IVN-afdelingen van de regio Westelijke
Mijnstreek gezamenlijke wandelingen georganiseerd, voorafgegaan door een
inleidende lezing. De belangstelling was zo groot dat deze opzet werd
voortgezet in 2012 & 2013. Op 21 februari 2013 werd een inleidende lezing
gehouden door drs. A. Janssen over ‘Adellijke huizen in het Land van
Zwentibold’ i.v.m. de themawandelingen 2013 ‘Ontdek de historie in het
landschap’ in de amfitheaterzaal van Trevianum Scholengroep. De lezing werd
bezocht door 48 personen. Een dergelijk aantal personen trok ook de door IVN
Munstergeleen in dit kader georganiseerde wandeling Door het dal van de
Glana op

Zondag 17 maart (Hub Mulders - 45 personen)
Woensdag 20 maart Nationale Boomfeestdag
Aan de Nationale Boomfeestdag werd ook dit jaar deelgenomen met vier leden
van IVN Munstergeleen, die met de kinderen van diverse basisscholen sopten in
de löss tussen Kolleberg en Watersley. Het was geen doen en de schoppen
werden voortijdig neergelegd waarna we een warm onthaal vonden in Plinthos.

Zondag 24 maart: onthulling vogelkijkwand

Naar deze onthulling was, samen met de VDL/Nedcar-medewerkers, toe
gewerkt in winterse omstandigheden. Zo’n 65 gasten, onder wie
gemeentebestuurders, -raadsleden, regionale en landelijke IVN-bestuurders,
luisterden met hun aanwezigheid in de late winterkou de onthulling op. De
vogelkijkwand is binnen een jaar met zijn wilgentunnel en verdere omgeving
opgenomen in het natuurlijke geheel van de Heemtuin.

25-28 maart: maatschappelijke stage, 15 leerlingen Trevianum
Zondag 7 april: wandeling Vaeshartelt, Harrij Gijsen – 22 personen
28 april: Vogelexcursie Grote Peel, Jo Douven – 11 personen
12 april: NLdoet, Hof van Onthaasting, i.s.m. bs Loedoes en Orbis
Hoogstaete (uitgesteld i.v.m. voortdurende winter in maart)

26 mei: dagwandeling Heppeneert, Harrij Gijsen – 7 personen
Van alle bovenstaande activiteiten is verslag gedaan in het zomernummer van
Het Steenuiltje

Woensdag 14 augustus Kroedwösjwandeling Harrij Gijsen – 30 pers.
Zondag 18 augustus: Wandeling Schwienswei, Toos van der Vring 41
personen

Zaterdag 28 september: 10 Rabobankvrijwilligers schonen het talud
Heemtuin/Steingraafpad op

Zaterdag 12 oktober: Afsluiting seizoen & onthaal vrijwilligers met
etentje in Heemtuinhuis (20 aanwezigen)

26 oktober: Nacht van de Nacht, Toos van der Vring, 62 personen
afgesloten met klankschalenconcert Rose Debats

Zaterdag 16 november: Ontvangst wandelclub in Heemtuin met
klankschalenconcert Rose Debats

17 november: Vogelexcursie Eijsder Beemden, Jo Douven, 10 personen
Van alle bovenstaande activiteiten is verslag gedaan in het winternummer van
Het Steenuiltje.

Werkgroepen
Vogelwerkgroep
Deze werkgroep heeft in 2012 versterking gekregen van binnen en buiten de
afdeling. In 2014 hebben de nieuwe leden Jo Douven diverse malen vergezeld
op zijn inspectietochten. De vogelwerkgroep onderhoudt contacten met SOVON
(gegevens bos- kerk- steenuil; landelijke tellingen) en met particulieren die een
nestkast hebben geplaatst of willen plaatsen, controleert deze kasten (30 in
totaal) en de broedsels en ringt zo nodig de jongen. Van al deze activiteiten is
verslag gedaan in de nummers van het Steenuiltje. In 2013 werd een aantal
nieuwe nestkasten betrokken van IVN Spau-Beek.
Waarnemingen 2013-07-04
Wielders Oirsbeek – torenvalk (nieuwe kast)
Raat Bingelrade – torenvalk, uitgevlogen
Viel Wiegelderhof – steenuil, uitgevlogen
Viel Bingelrade – steenuil, bezet door spreeuwen
Viel Bingelrade – steenuil, niet bewoond,
gebroed in appelboom
Dassen Doenrade – steenuil
Cals Puth – torenvalk
(3 maart paal omgezet, 4 juli jongen)
Bal Puth – torenvalk
Bal Puth – steenuil, uitgevlogen
Bal Puth – steenuil,
niet bewoond
Thull – bosuil, één ei verwijderd,
bewoond door holenduif
Thull – torenvalk, uitgevlogen
v.d. Linden Puth – steenuil, een kast uitgevlogen
andere kast (steenuil) niet bewoond
maar wel 2 kippeneieren erin
Hautvast Puth – torenvalk, een kast uitgevlogen
andere kast niet bewoond
Munstergeleen, Otten huisweide – torenvalk
plantage: 2 kasten niet bewoond
Abshoven – bosuil: niet bewoond
Heemtuin – bosuil: niet bewoond

3 jongen
onbekend
onbekend

3 jongen
4 jongen
3 jongen
onbekend
0
0
onbekend
onbekend

3 jongen
3 jongen

Holleweg Oirsbeek – bosuil: niet bewoond
Dortans Oirsbeek, Oude Molen – kerkuil: geen jongen
Vossen Oirsbeek – kerkuil: geen jongen
In de hele regio dus geen jongen van bos- en kerkuilen
Vermoedelijke oorzaak: slechte muizenstand – wellicht als gevolg van de late
winter.
Op 1 februari nieuwe torenvalkenkast geplaatst bij P. Cals, Thull
Controle 2014 moet zeker 14 dagen eerder plaatsvinden, +- half juni.

Bijenwerkgroep
De 4 in 2012 ingewinterde bijenvolken waren bij de aanvang van het seizoen
2013 nog in leven, maar in september waren ze allemaal gesneuveld, hetzij door
de varroamijt, hetzij door de neonicotinoïden, hetzij door het lang voortdurende
winterseizoen of combinatie van dit alles. Gelukkig beschikt IVN
Munstergeleen over twee imkers die elkaar kunnen bijspringen. 5 vervangende
volken zijn weer ingewinterd in de heemtuin en we hopen voor 2014 er het beste
van.
Jo Douven zette zich in 2013 als imker in voor een bijzonder project: bijen op
het dak van Biblionova in Sittard. De bijen konden daar vliegen op de
lindebomen op en rond het kerkhof. Het project is succesvol geweest en zal in
2014 worden herhaald. Het idee is geopperd om een webcam te zetten op de
kasten, zodat de verrichtingen van de bijen door geïnteresseerden kunnen
worden gevolgd van een afstand.
Naast lindebomen zijn ook acacia’s van belang voor de honingproductie. Hier
blijkt soms hoe belangen aan elkaar tegengesteld kunnen zijn: bij
Natuurmonumenten heerst de gedachte dat acacia’s als exoten rigoureus gekapt
moeten worden, maar voor de honingproductie zijn ze erg belangrijk. De
regionale imkers proberen via politieke kanalen het beleid van
Natuurmonumenten een halt toe te roepen.
In het heemtuinhuis was ook in 2013 de demonstratiekast bevolkt door bijen, die
evenwel flink moesten worden bijgevoerd.

Dassenwerkgroep
De Stichting Dassenwerkgroep Limburg is een overkoepelende organisatie van
natuurbeschermers, die zich met name willen inzetten voor het behoud van de
das, zijn biotopen in Limburg en alle daarin voorkomende planten en dieren.
Deze stichting verzamelt de gegevens van alle dassenburchten in Limburg.
Zij wordt daarin geholpen door onze werkgroep die regelmatig de burchten in
onze omgeving inventariseert, de gegevens opslaat en deze doorstuurt naar de
grote opslag van de stichting.
Dit afgelopen jaar, 2013, is een slecht jaar geweest voor de das. Met name de
tijd dat de jongen geboren werden was het nog ontzettend koud en lag er veel
sneeuw. Daarbij was het voedselaanbod zeer klein.
Gevolg was dat er veel jonge dasjes het leven lieten.
Verder hebben in onze omgeving 6 oudere dassen, waaronder 4 wijfjes de dood
gevonden als verkeersslachtoffer. Een van de moeders was in verwachting.
Wat er ook in ons gebied de laatste tijd de kop opsteekt is de vergiftiging en het
open graven van de burcht. Ook worden met de bekende hondjes wederom de
burchten verstoord. Milieupolitie is hierover geïnformeerd.
We hebben thans een archief van 11 jaar en vele burchten. Elke week wordt een
aantal burchten bezocht om te inventariseren, en ter controle.
De werkgroep vindt het evenwel niet opportuun om het welvaren (of –minder
gunstig bedoeld – ‘wedervaren’) van de dassenpopulatie in het gebied aan de
grote klok te hangen. Dit ter bescherming van de das tegen elk onheil.

Werkgroep Natuurlijk beheer, ontwikkelingen en adviezen
De werkgroep heeft dankbaar gebruik gemaakt van de drie Nedcarmedewerkers, de Trevianum-leerlingen die hun maatschappelijke stage kwamen
uitvoeren en de Rabobank-vrijwilligers om ‘additionele’ werkzaamheden in het
gebied uit te voeren. Zo werden trappen gerestaureerd, steenuiltjespalen
vervangen, paden opgeschoond en overtollige struiken afgezet. Verder
onderhoudt de werkgroep contacten met IKL, Landschapspark de Graven &
Natuurmonumenten.

Schoolwerkgroep
Uren, dagen, maanden, jaren, ze vliegen voorbij.
Dus hier dan alweer een verslagje over het achter ons liggende jaar.
We hadden een leuk werkplan gemaakt voor een bijzondere school, maar door

omstandigheden zijn ze niet in de Heemtuin geweest. Druk, druk, druk....
We hopen hen en ook andere scholen in het komende jaar in onze prachtige
Heemtuin alsnog een rondleiding te mogen geven.
Intussen gebeurde er van alles in 2013 op natuurgebied.
Met elkaar zetten we de schouders onder de jaarlijkse boomplantdag
georganiseerd door het CNME, Centrum voor Natuur en Milieu Educatie die in
maart gehouden werd.
Op en rond "Plinthos" hielpen we mee bij het begeleiden van groepjes jongeren
die natuuronderzoek en proefjes deden.
11 December j.l. hebben we de afscheidsbijeenkomst van het CNME bezocht
waar we bedankt werden voor al het vrijwilligerswerk wat we voor en met hen
gedaan hebben.
Het CNME is inmiddels verhuisd naar Born waar ze in een prachtig nieuw
gebouw gehuisvest zijn onder de naam "CNME de Rollen".
We hebben als schoolwerkgroep hun open dagen bezocht op 18 en 19 Januari.
Al is het dan niet altijd in "onze Heemtuin" er gebeurt heel veel op educatief
gebied voor de jeugd.
In 2014 hopen we op belangstelling van ouders en jeugd in onze Heemtuin.
Maak een afspraak met onze werkgroepleden en kom met uw klas. DOEN!
We zijn als schoolwerkgroep volop en enthousiast bezig met de voorbereidingen
voor een kruidendag op 29 Juni.
Er is trouwens nog plaats voor nieuwe medewerkers in onze werkgroep!
Neem bij interesse contact op met Els Rongen of Toos van der Vring (zie het
Steenuiltje).
Betty Dijkstra.

Seizoensblad Het Steenuiltje
Elk seizoen kwam er een nummer van Het Steenuiltje uit. Doel van het blad is
het contact met de achterban levend te houden en de interesse in de activiteiten
van IVN Munstergeleen, met name voor zover het de Heemtuin betreft, te
vergroten.
De samenwerking met Bladgroen (IVN Sittard-Geleen) was in 2013 net zoals in
2012 lonend. De plaatselijke redactie van Het Steenuiltje wordt gevormd door
Toos van der Vring en Ben Bongers. Voor het overige worden op gezamenlijke
redactievergaderingen afspraken gemaakt die trouw worden uitgevoerd.

Spoedig na het verschijnen van het winternummer 2013/’14 overleed Hans
Bogaard die een spilfunctie vervulde. Hij zal node worden gemist.

Voornemens voor 2014
Het bestuur ziet met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet. In dat jaar zal in de
eerste plaats de ingeslagen weg van samenwerking met onze zusterafdelingen
binnen gemeente en regio worden voortgezet. In de Heemtuin zal de
informatievoorziening voor de bezoekers verder worden verbeterd d.m.v.
bordjes en een nieuw boekje Heemtuin & Boerengaard, alsmede over de planten
uit de tuin van Karel de Grote. Tevens hopen we de vogelkijkwand tijdig voor
het begin van het nieuwe seizoen klaar te hebben, zodat we een en ander kunnen
presenteren op zondag 24 maart (Palmzondag).

Jaarprogramma 2014 & website
In 2013 waren er nog kinderziektes met de website. In de eerste helft van
februari 2014 zal een nieuwe weblay-out worden gerealiseerd en zullen de
kinderziektes hopelijk overwonnen zijn. Ieder die dingen op de website wil
zetten wordt daartoe uitgenodigd.
www.ivn.nl/afdeling/munstergeleen

Op de site is ook het jaarprogramma te vinden dat voor 2013 in samenwerking
met IVN Sittard-Geleen is opgemaakt. Beide afdelingen hebben hun
jaarprogramma’s in elkaar geschoven, met als gevolg dat de jaarprogramma’s
van IVN Sittard-Geleen en IVN Munstergeleen gelijkluidend zijn op die
onderdelen na die specifiek zijn voor de afdeling. Vanuit onze afdeling werden
de afzonderlijke activiteiten van IVN Munstergeleen in 2012 gepubliceerd in de
Munstergelaener en in Goed Nieuws; in 2013 zullen in die bladen de activiteiten
van beide afdelingen worden geplaatst.

Website
De website is deze winter opnieuw opgezet en heeft nu een duidelijke structuur
gekregen. Die structuur is de volgende:
Hoofdtabs

Subtabs

Home met header en links
Nieuws
Activiteiten
Werkgroepen

Dassen
Wandelen
Vogels
Bijen
Natuurlijk beheer
Schoolwerkgroep
Heemtuinvrijwilligers
Schoolwerkgroep
Steenuiltje

Heemtuin

[subtabs worden de 25 biotopen
in het boekje Heemtuin &
Boerengaard]

Windraak

perenwei
wijngaarden
kersenwei
veldkruisen
boombeelden
holle wegen
monumentale bomen
Lei Hoenpoel

Organisatie

Bestuur
inschrijfformulier
Jaarverslag
Anbi-informatie

Jaarvergadering 18 februari 2014 - Notulen
Aanwezig:
Piet Jessen, Thei Helgers, Gerrit Haak, Dré Liedekerke, hr & mw Meex, Harie
Diederen, Corrie Gijsen, Lisa Gijsen v.d. Schoor, Truus Rulkens, mw MertensLemmens, Jo Beckers, Jos Diederen, Harold Bouwer (later aangekomen zoals
gemeld) + 3 anderen, (onder wie een Somalische + vriendin, beiden geen leden in totaal waren 24 mensen aanwezig)
7 bestuursleden (voltallig)
Berichten van verhindering:
Betty Dijkstra; Leo Hendrikx; Jo Heinemans; Theo Lemmens; Jo Douven.
Notulen
1. - mededeling: Jo Douven is afwezig vanwege een operatieve ingreep aan
zijn hand, juist vandaag
- agenda: de aangekondigde terugblik aan de hand van dia’s wordt
vervangen door info over de nieuwe website van IVN Munstergeleen.
Helaas kan dat niet in aansluiting op internet vanwege beveiligde toegang
2.
De voorzitter blikt terug op het jaar 2013 dat is verlopen zonder
vervelende incidenten, waarin we veel extra hulp hebben gehad van
VDL/Nedcar-medewerkers en waarin met hun hulp de vogelkijkwand en de
winterkas is gebouwd. Het aantal bezoekers en deelnemers aan activiteiten stemt
tot tevredenheid en de Heemtuin ligt er goed bij.
3.

De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd.

Achteraf , na de vergadering, wordt door een van de aanwezigen de vraag
gesteld of het nu de penningmeester is die of het bestuur dat wordt
gedechargeerd. De notulant lijkt een beetje neiging tot hypercorrectie te hebben
gehad door te notuleren dat het bestuur werd gedechargeerd. Bovendien wordt
hij gelogenstraft door Van Dale, die als voorbeeld geeft: de penningmeester
dechargeren
4.

Het financiële overzicht, met name het batig saldo, wordt toegelicht door
de penningmeester. Deels heeft dit te maken met extra vroege
contributiebetalingen (als gevolg van de vele late betalingen van 2013).
Geconstateerd wordt dat de financiële positie van de vereniging gezond is.

De kascommissie (Theo Lemmens en Harold Bouwer) heeft haar
bevindingen al per mail doorgestuurd . Zij heeft geconstateerd dat de
penningmeester zijn werk voortreffelijk heeft gedaan en stelt de
vergadering voor de penningmeester te dechargeren, hetgeen geschiedt.
Van de bestaande kascommissie is Harold Bouwer aftredend. De nieuwe
kascommissie zal worden gevormd door Theo Lemmens (2de jaar) & Jo
Beckers.
Fred is voornemens vanaf 01-01-2015 wel bestuurslid te blijven maar niet
meer als penningmeester te fungeren. In deze vacature zal dus moeten
worden voorzien.
5.
Het secretariaatswerk omvat meer dan in 2009 voorzien (de secretaris trad
eind 2009 in functie). Naast het werken in de Heemtuin is de administratieve
rompslomp vaak een last die wordt verergerd door veel aandacht vragende
ontwikkelingen binnen de IVN-koepel. Gelukkig is de website die is opgezet
met hulp van IVN Maastricht en die een overzichtelijke, logische structuur
heeft, nu operationeel. Het zal prettig zijn als leden en donateurs daarop weten
in te haken met voorstellen of bijdragen.
De secretaris neemt het jaarverslag globeaal door en staat met name stil bij het
punt van de samenwerking met de zusterafdeling IVN Sittard-Geleen.
Gezamenlijk wordt het jaar programma opgesteld, voor de kwartaalblaadjes
wordt kopij gedeeld. Het gezamenlijk optrekken dient om elkaar te versterken.
De effecten daarvan zijn duidelijk in de hogere aantallen deelnemers aan
activiteiten.
Het jaarverslag dient mede als tegemoetkoming aan de eis van de gemeente dat
verenigingen duidelijk maken waaraan haar subsidiegeld wordt besteed.
Aanwezigen geven er blijk van dat ze met genoegen kennis hebben genomen
van de inhoud van het jaarverslag.
De secretaris wil nog graag de website presenteren vanaf het internet maar dat
kan niet (zie boven bij punt 1). Daarom wordt de op schrift gestelde structuur
van de site doorgenomen en besproken.
6.

Er zijn geen kandidaten, het bestuur blijft in de huidige samenstelling aan.

7.
Er is verwarring over het aantal jaren waarvoor Harry wordt gehuldigd.
De familie Gijsen is langer dan 40 jaar geleden lid geworden, maar Harry is 25

jaar geleden voor het eerst ingeschreven als IVN-lid in Amsterdam. De
verwarring hierover is terecht, omdat in de praktijk bij IVN Munstergeleen geen
onderscheid wordt gemaakt tussen donateurs die alleen bij IVN Munstergeleen
staan ingeschreven en leden die bij de koepel IVN Amsterdam staan
ingeschreven.
Het speldje wordt uitgereikt door de voorzitter, waarna de jubilaris wordt
gefeliciteerd, eerst door de voorzitter, vervolgens, na de rondvraag, ook door de
overige aanwezigen.
8.

Rondvraag

Fred Penners wijst op de komende Rabobank ClubkasCampagne die in april
weer gehouden zal worden.
Gerrit Haak wijst op de maandelijkse bijeenkomsten, eerste woensdag van de
maand, 14.00-16.00 uur, in het Theehuis van de Hof van Onthaasting. Die
bijeenkomsten worden ook trouw bezocht door Wil Hamers, die overigens Prins
van Hoogstaete is geworden.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15. Na de pauze wordt met veel
genoegen de documentaire bekeken van Annie Meex

