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Notulen IVN jaarvergadering 2017
Afmeldingen:
Piet Gruyters, Anneke op den Buijs, Jaap Wijdenes, Jan Meeuwsen, Nico Kuijlaars,
Hetty Lemmens
Aanwezig:
Marleen Verboven, Antoon Sip, Gon Bijnen, Jan Bijnen, Arnoud van de Kam, Andre
Gevers, Michel Brands (gemeente), Lydia Bongenaar (gemeente), Gerrit Post, Dilia
Verhoeven, Antoon Verhoeven, Bert Staal, Clemence Muno-Strik, Gerard Arends,
Adrie van de Eertwegh, Marianne de Jong, Mark Smits, Koen Brand, Sylvia van
Gisteren, Adrie Beekmans, Henk van Lierop, Bert Lemmens, Nellie Strijbosch, Michel
Verhoeven, Frans van den Heuvel, Paul Colen, Ineke Groenendaal, Annette Brand,
Lieseth Verschuren, Adrienne Hurkx, Bernadette Vervoort, Leo van de Heuvel, Gemma
van Gestel, Jeanne Priems, Tonny van Noordwijk, Jo Kuijpers, Dieny van de Heuvel.

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

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.
Entante Florale Europe - Lydia Bongenaar (gemeente)
Als eerste spreker hebben we Lydia Bongenaar (gemeente).
De route gaat iets anders lopen, en tevens het vervoer. Dit, omdat niet alle juryleden
goed kunnen fietsen. De gemeente is nog zoekende en alle suggesties zijn welkom.
De jury wordt waarschijnlijk ook zeer gecharmeerd dat er mensen ook daadwerkelijk
bezig zijn, zoals muziek in de muziek tuin. Spelende kinderen in de natuurspeeltuin. Er
wordt hard aan gewerkt om dit alles een mooi beeld te geven.

Jubileum en Kikkerconcert – Dieny van de Heuvel
Dieny verteld over de ideeen van het kikkerconcert – 4 juni. Zo zal er de opening zijn
van het voedselbos en de vlinderweide. Als mensen nog ideeen hebben rondom de
activiteiten – Graag delen. Alle suggesties zijn welkom.
Verder zijn er veel vrijwilligers nodig op 3 en 4 juni. Graag die datum reserveren
22/23 september wordt het jubileum gevierd.
22 sept is voor genodigden met receptie van 15.00 – 18.00. Hier zal het 1 EIK project
worden gepresenteerd, de foto tentoonstelling en presentaties van de werkgroepen.
OPROEP: iedereen die oude foto’s heeft van het IVN – graag inleveren bij Ben of
Gerrit
23 sept zal het 1 EIK project worden gepresenteerd, de foto tentoonstelling en
presentaties van de werkgroepen en een BBQ.
OPROEP: graag hulp voor inrichitng van tentoonstelling en gebouw.
Gebouw – Adrie Beekmans
Adrie presenteert waarom de renovatie van het gebouw moet gebeuren. Met name
het dak, en waarom de keuze op een puntdak is gevallen. Meer details zijn te vinden
op de website.
Overigen – Marleen Verboven
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Notulen jaarvergadering 2016 worden goedgekeurd.
Automatisch incasso of niet.
Bestuur wil 2,50 extra contributie vragen aan de mensen die geen automatische
incasso willen. Dit om de administratie kosten te dekken en het incasso te stimuleren.
Dit is akkoord bevonden door de jaarvergadering, mits de mensen van tevoren op de
hoogte worden gesteld en een keuze hebben gekregen.
Uitgelicht
Omdat er reeds vele sprekers aan het woord zijn geweest, gaan we niet – zoals
normaal – alle werkgroepen langs om te vertellen wat deze hebben gedaan. Dit staat
in het jaarverslag en deze staat op de website.
Uitgelicht worden:
 Start gemaakt met voedselbos
 Poelen.nu – opening bij de Bimd met o.a. aanleg veentuin
 Vogelcursus – 2017 weer cursus ivm grote belangstelling
 Entente Florale NL
 Boomplantdag project
Terugblik wensen van 2016
• Werkgroep Cursussen
Anette Brand komt de werkgroep versterken, alleen is maar alleen. Het is beter als we
wat meer mensen gaan opschalen
• Duurzame en innovatie herinrichting de bimd en omgeving
Momenteel is de natuurtuin werk groep druk bezig met het project “voedselbos” en
vlindertuin. Tijdens de renovatie van het gebouw willen we gebruik gaan maken van
zonnepanelen.
• Hulp Catering
Antoinette van Bree heeft de coördinatie op zich genomen.
• Gebouw renovatie-dak
Dit is een langdurig project wat moeizaam van de grond komt. Er zijn inmiddels wat
gelden beschikbaar. Tevens is er een project leider bouw gevonden.
• E-mailservice Berichten over uw buurt
Nog geen kandidaat
• Coördinatie bomenwerkgroep
Koen Brand neemt deze taak over nadat zijn natuurgidsen cursus is afgelopen
• Coördinatie Bermen inventarisatie
Nog geen kandidaat
• Invoering gegevens in de NDFF
Reeds invulling aan gegeven
• Nieuwe Laptop
Aangeschaft.
Wensen voor 2017 vanuit bestuur
• Werkgroep Cursussen
• Duurzame en innovatie herinrichting de bimd en omgeving
• Gebouw renovatie-dak
• E-mailservice Berichten over uw buurt
• Coördinatie Bermen inventarisatie
• Jubileum IVN Laarbeek
• Entente Florale Europa
• Vervanging redactie “de Bimd”

ALLE IVN-ERS BEDANKT voor al je vrijwilleger uren!
Penningmeester
De penningmeester geeft uitleg over de financiele stand van zaken
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Er is nog geld over vanuit het ledenweekend. Wat wil men hiermee doen.
Er wordt geopperd om dit als donatie te boeken, of in de BBQ te stoppen. Het laatste
wordt gekozen.

Kascommissie
Tevreden en inzichtelijk. Gedechargeerd door Gerard en Silvia. Commisie bedankt!
Nieuwe Kascommissie; Gerard Arends en Antoinette van Bree. Koen Brand is reserve/.
1. Jubilea
Leo van de Heuvel is 25 jaar lid. Hij krijgt als allereerste het nieuwe speldje op
gestoken als dank voor al zijn inzet.
Tevens wordt Dilia in het zonnetje gezet met een bos bloemen. Zij stopt met de IVN
winkel aangezien veel nu via de webshop gaat. Dilia bedankt voor al die jaren!
2. Herbenoeming
Penningmeester en bestuurslid (Inge van Vonderen, Jan Bijnen en, lid 3 (-), Inge en Jan
zijn aangenomen. Geen kandidaat voor lid3.
3. Rondvraag/sluiting
Applaus voor het bestuur.
N279 – Blauwe Poort. Michel Brands is betrokken in het voortraject. Dat gaat dit jaar
worden uitgevoerd ivm subsidie. Ook de klankbordgroep Groen zal op de hoogte
worden gesteld.
Nieuwe acties voor het dak.
Wanneer mensen ideeën of sponsoren weten voor het dak, dan kan met dit melden
bij de stuurgroup Arjean/Kees. Wellicht Bernard Engels vragen voor hulp, deze kende
vele wegen om geld los te peuteren.
Idee Leo – lootjes verkopen bij het kikkerconcert.
Michel Brands bedankt het IVN voor de gastvrijheid. 11 Juli is de Florale Entaente
Europa. Dirkje Verhoeven helpt de gemeente hier ook bij.
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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