Jaarvergadering 16 februari 2016

Agenda jaarvergadering (2015), di. 16 februari 2016,
19.30, Jeugdhuis, Geldakkerstraat 2, Munstergeleen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening, vaststelling agenda
Woordje voorzitter
Notulen vorige jaarvergadering
Algemeen jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag
Bestuurssamenstelling
Rooster van aftreden:
Hub & Pierre 2016
Harrij & Toos 2017
Els & Ben
2018
Kandidaten voor de functies van voorzitter en vice-voorzitter
kunnen zich vóór de vergadering bij het bestuur opgeven.
7. Vaststelling contributie 2017
8. Heemtuin en verdere ontwikkelingen
9. Mededelingen:
NLdoetdagen 11 & 12 maart;
boomfeestdag 16 maart;
IVN-ledendag Leiden, 16 april
opening ommetje Glana Nova 23 april;
Rabobank Clubkas Campagne 2016.
10.
40-jarig jubileum Jan Roberts en Fons Peterman
11.
Rondvraag
12.
Sluiting
Na de jaarvergadering lezing van Ben Kruijen over Jagen en
natuurbeheer.

Notulen Jaarvergadering 17 maart 2015
Afgemeld: Uta Jessen, Harold Bouwer.
Aanwezig: Jo Beckers, Bert Dekkers, Harie Diederen, Betty Dijkstra,
Jo Douven, Lisa Gijsen van der Schoor, Tineke & Math Gijsen, Gerrit
Haak, Thei Helgers, Piet Jessen, Stuf Kaasenbrood, Twan Kusters, Els
Lemmens, Theo Lemmens, Truus Rulkens, Frans Niesten, Mien
Paulissen, Jo & Mia Salden, Harie van Wordragen.
De agenda van de jaarvergadering op dinsdag 17 maart verliep in
tempo. Er werden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de
vorige jaarvergadering. Voor het algemeen jaarverslag hadden de
werkgroepen zozeer hun best gedaan dat er geen opmerkingen
kwamen. De kascontrolecommissie bevond de financiële administratie
in orde.
Fred Penners, die volgens rooster zou aftreden, had tevoren te kennen
gegeven dat hij zijn functie zou neerleggen en uit het bestuur zou
stappen om tijd over te houden voor zijn gezin en voor de
natuurgidsencursus. In zijn plaats trad Theo Lemmens die door het
bestuur was voorgesteld.
Na sluiting van de jaarvergadering werd een diaserie gepresenteerd
over de 40-jarige Heemtuin, de rol van Hub Mulders, 50 jaar IVN-lid,
daarin en tevens aandacht voor de overige jubilarissen: Harrij van
Wordragen, Mien Paulissen, Jo Heinemans, Stuf Kaasenbrood, A.L.
van der Mooren (omdat deze niet aanwezig kon zijn, werd hij een paar
dagen later bezocht door een afvaardiging van het bestuur) , Jo
Salden.
Alle jubilarissen werden persoonlijk toegesproken door voorzitter
Pierre Wijnen, die op zeer hartelijke wijze werd geassisteerd door
wethouder Léon Geilen. Deze wenste de feestelingen geluk namens de
gemeente en in zijn slottoespraak wees hij op het belang voor de
gemeente van het vrijwilligerswerk dat zoveel jaren lang trouw was
verricht. Elke jubilaris kreeg een fles wijn van de wethouder.

Jaarverslag 2015 IVN Munstergeleen
In 2015 telde de afdeling IVN Munstergeleen 147 donateurs en 25
leden die ingeschreven zijn bij de overkoepelende vereniging IVN
Nederland, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, gevestigd
te Amsterdam.
Het aantal donateurs kon in 2015 aanzienlijk worden uitgebreid door
een buurtactie van voorzitter Pierre Wijnen. Achtenveertig nieuwe
donateurs konden worden ingeschreven, merendeels woonachtig in de
Kollenberg, die nu is gepromoveerd tot achtertuin van de Heemtuin
De lijst van IVN-leden had in 2014 al een uitbreiding ondergaan, deels
door een in dat jaar gehouden enquête, waarbij ook gevraagd werd
naar het jaar van toetreding, deels door de start in 2015 van de
Natuurgidsencursus. Ook in 2015 werden leden en donateurs gevraagd
naar het jaar van toetreding. Hierop reageerden drie donateurs.
De ledenlijsten en de lijst van donateurs zal ter vergadering ter inzage
liggen, tevens de resultaten van de tweemaal gehouden enquête.

Bestuur
Het bestuur vergaderde vijfmaal, 12 januari, 13 april, 8 juni, 10
augustus en 26 oktober. Veel aandacht werd besteed aan de
voorbereiding van de jaarvergadering op 17 maart en de diverse
jubilea en aan de besluitvorming in de werkgroep Heemtuin. Vanuit
de schoolwerkgroep werd het bestuur geïnformeerd over de
voorbereidingen van de themadag, 6 september. BB hield het bestuur
op de hoogte van de ontwikkelingen van het ommetje Glana Nova.
IVN Munstergeleen wordt vertegenwoordigd door een of meer
bestuursleden in regionaal (IVN-regio Westelijke Mijnstreek;
regiovergaderingen op 5 maart, Munstergeleen; 28 mei, Spaubeek; 10
september, Stein; 11 november Born) en districtsverband (IVN
Limburg, Districtsledenvergaderingen 21 mei & 14 november). Onze
regio wordt vertegenwoordigd in de Landelijke Raad van IVN
Nederland (4 vergaderingen per jaar) door een afgevaardigde die bij
toerbeurt wordt aangewezen – op de vergadering in december jl. was

dat Erica Heymans (IVN Sittard-Geleen). In de eerste helft van 2015
was dat Léon Gemeni. Hij heeft deze taak om gezondheidsredenen
moeten opgeven.

Jaarprogramma 2015
Het jaarprogramma van IVN Munstergeleen wordt sinds 2013
opgesteld in eendrachtige samenwerking met onze zusterafdeling IVN
Sittard-Geleen. De publiciteit rond de activiteiten wordt verzorgd door
Peter Munten, penningmeester van IVN Sittard-Geleen. Ook het
jaarprogramma 2016 is dankzij dezelfde samenwerking tot stand
gekomen. Dit jaarprogramma 2016 heeft de leden & donateurs bereikt
met het winternummer 2015/’16 van Het Steenuiltje.
In dit jaarverslag komen alleen de items ter sprake die specifiek waren
voor IVN Munstergeleen.
Het jaarprogramma 2015 heeft in het teken gestaan van de 40-jarige
Heemtuin die op 17 mei 1975 voor het eerst werd opengesteld.
Hierna volgen de afzonderlijke activiteiten en het aantal deelnemers
11-01

Winterwandeling door de Schwienswei

18

22-02

Op zoek naar de lente

14

17-03

Jaarvergadering / jubileumviering

68

21-03

NLdoet-actie met vrijwilligers van de Rabobank

19

22-03

Eerste zondag openstelling Heemtuin

41

Werken van steen Brunsummerheide

11

01-04

Vier de lente (activiteit i.s.m. BS Loedoes

16

22-04

Wandeling voorjaarsbloeiers

16

26-04

Regiowandeling 1
Bijzondere bomen in en rond de stad

18

10-05

Dagwandeling Haelen

6

17-05

Lindeboom Heemtuinhuis 40 jaar
samen met Willy Hamers

40

27-05

Wandeling Amfibieën en bloeiende planten

15

28-06

Regiowandeling 2:
Bijzondere bomen kasteelpark Amstenrade

54

12-08

Kroedwösjwandeling

31`

30-08

Regiowandeling 3:
Bijzondere bomen kasteelpark Elsloo

40

06-09

Themadag: Vergeten Groente

04-10

Regiowandeling 4:
Bijzondere bomen kasteelpark Leut

19-10 t/m 22-10 Maatschappelijke stage leerlingen Trevianum
samen met
medewerkers Natuurmonumenten + begeleiders
20-10
Ontmoeting van deze leerlingen
met aspirant-natuurgids
21-10
Excursie van deze leerlingen naar
Ophovenerhof & Pater Karel

140
32
6
3
2
6
6

24-10

Wandeling Nacht van de nacht

13

08-11

Wandeling Kollenberg, leefgebied Korenwolf

23

Het Steenuiltje
Ook het seizoensblad Het Steenuiltje wordt in samenwerking met de
redactie van Bladgroen, kwartaalblad van IVN Sittard-Geleen
gemaakt. Met name de activiteitenagenda wordt verzorgd door Lex
Vlieks.
De vier reguliere seizoensnummers kwamen op tijd uit. Na de eerste
bestuursvergadering, waarop werd geconstateerd dat IVN SittardGeleen op kleur was overgestapt, werd met pijn in het hart besloten
om Drukkerij Pasklaar te verlaten en over te stappen naar Editoo in
Arnhem. De redacteur reisde tweemaal naar Arnhem om geïnformeerd

te worden over de waarheid van hun motto: ‘Iedereen kan bladen
maken’. Het motto blijkt inderdaad waar te zijn, zo kan na afloop van
een jaargang worden geconstateerd. De nieuwe opmaak, die ook goed
uitkwam in verband met het jubileumjaar, is mede getuige de reacties
goed aangeslagen.
Met Editoo is afgesproken dat een nummer regulier uit 20 pagina’s zal
bestaan en dat 12 daarvan in kleur zullen zijn. Alleen het eerste
nummer van de 42ste jaargang bevatte, door de uitgebreide historie
n.a.v. het 40-jarig jubileum, 24 pagina’s.
Jan Roberts opperde in 2015 het idee om de jaargang op het omslag te
vermelden. Dat is bij het herfstnummer gedaan. Op het winternummer
is dat achterwege gebleven. Er was van uit gegaan dat de vermelding
van de jaargang voortaan standaard zou zijn. De drukker zal op dit
verzuim bij het volgende nummer worden gewezen.
Sinds het einde van 2015 maakt Toos van der Vring geen deel meer
uit van de redactie van Het Steenuiltje. Zij heeft te kennen gegeven dat
dit niet hoeft te betekenen dat ze geen kopij meer zal aanleveren.
Christina Claessen-Wolfs heeft zich bereid verklaard te bekijken wat
zij zou kunnen bijdragen. Misschien kan zij inspiratie vinden in de
activiteiten van het gecombineerde jaarprogramma van IVN SittardGeleen en IVN Munstergeleen.
De drukkosten zijn ongeveer een derde meer dan voor de vroegere
vormgeving bij een andere drukker betaald moest worden. In 2015
kon dit voor een deel worden goedgemaakt door € 150,- over te
hevelen uit het budget van Glana Nova. Het genoteerde bedrag komt
voort uit de plaatsruimte die de aandacht voor het project heeft
opgeëist.
Het Steenuiltje wordt bezorgd bij 172 leden & donateurs en 20 relaties
(onder wie de zusterafdelingen van de Westelijke Mijnstreek).
De oplage van het laatste winternummer bedroeg 210.

Logboek Heemtuin
Dat IVN Munstergeleen het beheer, het onderhoud en de openstelling
van de Heemtuin terecht als core-business beschouwt blijkt uit de
notities in het logboek. Uit deze notities valt op te maken dat op
zaterdagochtenden gemiddeld 9 vrijwilligers aanwezig zijn en op
maandagochtend 4. Tussendoor zijn er op ongeregelde tijden
vrijwilligers actief om bijen te verzorgen, acties voor te bereiden of
klussen uit te voeren. Het totale aantal bestede vrijwilligersuren
bedraagt 1778.
1258 bezoekers van de Heemtuin werden in 2015 genoteerd in het
logboek.
De totale inventarisatie van het logboek zal ter vergadering ter inzage
liggen.

Partners
De afdeling onderhoudt goede contacten met Natuurmonumenten, in
samenwerking waarmee in oktober het maatschappelijke stage-project
Moljeweg is uitgevoerd en met de stichting IKL die het benodigde
gereedschap heeft uitgeleend.

Verslagen
Schoolwerkgroep - Brede belangstelling in 2015 voor Heemtuin
Alweer een heel seizoen voorbij en er gebeurt van alles..... Hadden we
eerder diverse scholen met kinderen in verschillende leeftijden in de
Heemtuin, nu hebben we vaker scouting groepen en ook volwassenen.
Zo ontvingen we van de scouting Munstergeleen de "Bevers" met 20
kinderen, Els, Betty en Fred leiden hen rond en lieten hen van alles
zien, proeven en ruiken.
Met Fred als imker erbij gaf het iets extra's. Met zijn imker-outfit en
rokende pijp had hij alle aandacht.
Hij vertelde boeiend over het bijenleven en het belang van de bijen.

Bijen kunnen wel zonder de mensen maar de mensen niet zonder de
bijen.
De bestuiving die zij verzorgen is van groot belang!
In diezelfde maand Juli hadden we 's middags een groep van 22
kinderen van scouting Limbricht.
Toos en Fred hebben hen een algemene rondleiding gegeven. Heerlijk
om te zien en mee te maken dat kinderen zo puur en enthousiast
kunnen reageren op alles wat ze zien.
Verder ontvingen we een paar damesgroepen.
Damesgroep Munstergeleen kwam in April naar de tuin met 12
personen. Na een wandeling door de prachtige Hondskerk hadden ze
een afspraak met Uta Jessen.
Die heeft hen van alles laten zien.
Ook IVN Schinnen kwam in Juli buurten.
Hub Mulders was hun gids en gaf antwoord op alle vragen.
Van de Stichting Studiegroep "het Leudal" kwam het verzoek om in
Mei een rondleiding door de tuin te krijgen.
Harry Gijsen was om 9.30 uur aanwezig om hen te ontvangen en rond
te leiden.
Buren van dichtbij, de bewoners van Residentie Abshoven, kwamen
in Augustus kennis nemen van de Heemtuin. Hub Mulders kon hen
van alles vertellen en zo had deze groep ook weer een fijne leerzame
middag.
We hopen in 2016 groot en klein in de Heemtuin te mogen ontvangen.
Neem contact op met de scholenwerkgroep o.l.v. Els Rongen en uw
school, buurtvereniging, vrouwengroep, scouting of wat dan ook kan
een paar fijne leerzame uurtjes in de tuin tegemoet zien. Aan het weer
kunnen wij niets doen maar voor de rest doen we ons best, namens
een lid van de scholenwerkgroep,
Betty Dijkstra

Werkgroep Natuurlijk beheer Ontwikkelingen en Adviezen
De werkgroep onderhoudt contacten met diverse afdelingen van de
gemeente Sittard-Geleen en tevens met de volgende instanties:
Provincie, IKL , Natuurmonumenten, Bosgroep Zuid-Nederland,
VVV Limburg, Natuur Fonds Limburg, Oranje Fonds, diverse
architectenbureaus, CNME de Rollen, opleiding Natuurgidsen
Westelijke Mijnstreek, Zusterafdelingen IVN Limburg, Trevianum
Scholengroep, enkele basisscholen. De werkgroep is
vertegenwoordigd in het Wijkplatform van Munstergeleen.
Speerpunt van de werkgroep was het ontwikkelen van de ommetjes in
de omgeving van het Asbroekbos en het Beekdal. Het komende jaar
zullen daar onthullingen plaatsvinden. Hierin heeft Ben Bongers veel
energie gestoken.
We hebben een aandeel gehad in de ontwikkelingen rond Abshoven
en omgeving.
De Engelse tuin van Abshoven gebruikt ons lid Fred Penners als
stageproject voor de opleiding tot natuurgids.
We hebben voorbereidingen getroffen om de Steenuiltjes-route om te
zetten tot Steenuiltjes-Natuurpad. Daarbij vervaardigden we ca. 70
naambordjes van diverse soorten bomen langs deze route.
De bestaande wandelroute van Gemeente/VVV zullen we blijven
controleren.
In de buitengebieden hebben we snoeiwerkzaamheden uitgevoerd,
aandacht geschonken aan onderhoud van bermen en paden, plaatsen
van elementen en banken, opruimen als gevolg van stormschade,
Klachten van wandelaars en omwonenden hebben we doorgegeven
aan desbetreffende instanties.
H.M. Mulders.

Werkgroep Heemtuin
De heemtuin werd in 1972 aangelegd met als doel om een zo breed
mogelijk publiek te benaderen en iedereen te laten genieten van de
Limburgse flora. Er werden de ideeën van Dr. P. Thijsse (1865-1945)
verwerkt. Bij het realiseren van de tuin zijn 25 biotopen ontworpen.
De laatste jaren is het plantenarsenaal teruggelopen naar ca. 400. De
laatste 4 jaren dat ik beheerder ben van de tuin is ons assortiment
gelukkig weer opgelopen naar ca. 570 plantensoorten. We missen nog
altijd een 30 soorten planten. Dat is dan ook het maximum
plantenassortiment die we op onze ½ hectare grote oppervlakte
kunnen handhaven.
Door een intensieve benadering kunnen we de bestaande biotopen
handhaven. Dit kan alleen door één biotoop aan één persoon toe te
wijzen en te laten onderhouden. Dit werkt goed, maar we kunnen nog
altijd vrijwilligers gebruiken. Zaterdagochtend werkten gemiddeld 9
personen in de heemtuin, wat op jaarbasis 9 x 2 x 50 = 900 reëel
gewerkte uren oplevert en op maandagochtend gemiddeld 4 personen
= 4 x 2 x 40 = 320 uren. De maandaggroep heeft een trouwe kern van
dames. Totaal gewerkte uren op jaarbasis: 1220 uren. De registratie en
het graveren van de naambordjes namen nog eens 80 uren in beslag.
Totaal 1300 uren.
N.B.: het boven, onder de titel Logboek genoteerde urental omvat
behalve het directe werk in/aan de Heemtuin ook de overige
activiteiten, zoals voorbereidend werk van de schoolwerkgroep,
aanwezigheid gastheer / -vrouw tijdens openstelling, inzet buiten die
werkochtenden van imker, omzagen dode berk e.d.
De bijenstal in de Heemtuin
Deze wordt regulier bewoond door twee volken. In 2015 werden deze
volken in de Heemtuin gedetacheerd door onze imker Jo Douven, die
in totaal 16 volken bezit. De twee volken in de Heemtuin dienen meer
ter demonstratie/educatie dan ter productie. Een imker moet het vooral
hebben van productie d.m.v. ‘hoofddracht’, wat inhoudt dat bijen
vliegen op bijv. fruitbomen, wilgen, acacia- of lindebomen. Ook

paardebloemen leveren hoofddracht (reden waarom paardebloemen in
fruitboomgaarden worden verwijderd).
Wat de bijen in de Heemtuin verzamelen geldt als ‘zomerhoning’ en
het resultaat is geringer: 15 kg honing per kast (tegenover 25 kg bij
hoofddracht buiten de Heemtuin).
Momenteel (winter 2015-’16) overwinteren in de Heemtuin 3 volken,
waarvan een bestemd voor de demonstratiekast in het heemtuinhuis
(ook tijdens een groot deel van het openstellingsseizoen 2015 daar
aanwezig). De verzorging van deze volken vraagt van de imker een
tijdsinvestering van ca. 50 uren op jaarbasis.
De inrichting van het heemhuis en berging is aangepast. Door het
plaatsen van een nieuw raam is de berging beter verlicht. Tevens
hebben we een nieuwe indeling gemaakt om het gereedschap
overzichtelijker onder te brengen. Wel zal er nog bekeken worden hoe
we de documentatie-middelen beter kunnen presenteren. Er zal nog
een dakgoot geplaatst moeten worden aan de vogelkijkwand om bij
droogte de nabij gelegen vijver te voeden.
De tuin is 440 uren voor het publiek opengesteld: 140 op de zondag
en 300 op zaterdag en maandag. Dit jaar brachten 1258 mensen een
bezoek aan de heemtuin. Er was een grote opkomst, 140 bezoekers,
tijdens onze themadag over de vergeten groenten. De
kroetwösjmiddag die Harrij Gijsen organiseerde was ook een
daverend succes. Er waren excursies van onze zuster-afdelingen van
het I.V.N. , de natuurgidsencursisten, scholen, Pieterpad- en
pelgrimswandelaars en individuele groepen.
Structureel beheer en overleg met de vrijwilligers
We hebben ca. 15 vaste medewerkers, waarvan 2 personen met het
onderhoud van de gebouwen belast zijn. Ca. 10 vrijwilligers zijn
oproepkracht. De dagelijkse leiding van de tuin berust bij de
beheerder. Hij hield dit jaar 6 keer met de vaste medewerkers overleg
en maakte hiervan een verslag. Dit werd aan de orde gesteld tijdens
het overleg: de vaste aanpak, kleine aanpassingen, grote
veranderingen die binnen de begroting vallen, de jaarlijkse themadag,

het bezoekersaanbod en gesprekken van persoonlijke aard. Als er
verschillende opvattingen zijn spreekt het voor zich dat de
meerderheid beslist. Hij bracht verslag uit tijdens de
bestuursvergaderingen. Deze bewaakt de voortgang en bij eventuele
complicaties geven zij een oordeel en kunnen daarbij specifieke
deskundigen raadplegen. Voor onoverkomelijke problemen beslist de
algemene ledenvergadering.
Discussiepunten die aan de orde zijn geweest in dit overleg:
Wigwam onder beuk
Overweging voor de aanleg: kindvriendelijk, natuurlijke uitstraling,
markant object voor wandelaars Steingraafpad. Als toevoeging aan de
Heemtuin te vergelijken met brug over vijvers, vogelkijkwand,
houtwal. Aantrekkelijk voor inschakeling bij avond-/nachtwandelingen (Nacht van de Nacht), niet schadelijk voor
waterhuishouding en/of ontluchting,
Hoogte heggen
Heggen hebben als functie een perceel af te bakenen en/of de blik te
richten. Wie de Heemtuin binnenkomt houdt de blik als vanzelf naar
voren gericht en vermoedt nog niet dat zich links een Boerengaard
bevindt omdat de blik daarop wordt afgeschermd door de beukenhaag.
De hoogte daarvan is dus functioneel.
Buxushaagje als scheiding tussen Boerengaard en akkergewassen
Dit haagje is in de plaats gekomen van een vroegere houten
afscheiding. Het bezwaar dat het onderhoud problemen oplevert is
ondervangen door een enkele rij trottoirtegels langs de buitenzijde
(kant akkergewassen).
Border langs meidoornhaag (langs Steingraafpad)
Bezwaar: moeilijk te onderhouden, hinderlijk bij het scheren van deze
haag. Oplossing: border geruimd en pad verlegd naar voormalige
border. In de herfst van 2015 is deze haag drastisch versmald.
Hub. Mulders.

Ommetje Glana Nova
In januari 2014 lanceerde gedeputeerde Patrick van der Broeck het
idee van een provinciaal ommetjesproject om de nieuwe natuur die her
en der in de provincie is en wordt ingericht onder de aandacht van het
publiek te brengen. De Provincie stelde IVN-afdelingen die hierop
wilden inhaken een subsidie van 2000,- euro in het vooruitzicht en gaf
het advies ander benodigd geld elders te werven.
Het ommetje Glana Nova richt de aandacht op de nieuwe natuur rond
de Geleenbeek. In 2014 werd highlight 19 (Lintjesweg – Middenweg)
op de schop genomen door Corio Glana. In maart is highlight 18 aan
de beurt, Lintjesweg – Beekstraat. Op 11 maart zal hiervoor het
startsein worden gegeven door Corio Glana. Het Glanismonument zal
daarbij een rol spelen.
Ommetje Glana Nova beschikt over een budget van ruim 9000 euro.
Naast de provincie zijn het Waterschap Roer & Overmaas, VVV i.s.m.
gemeenten WM en het Oranjefonds de belangrijkste sponsoren.
Daarnaast: IKL, Natuurfonds Sittard-Geleen, Fonds Sociale
Instellingen (onderdeel van DSM), Natuur- en Milieufederatie
Limburg.
In maart 2015 werden in het kader van de inrichting van dit ommetje
de prinsessenbomen, - banken met daarop het prinsessenchronogram
geplaatst.
Op 15 december werd het Glanismonument geplaatst aan het
Glanapad (van dit pad is de naam voorgesteld door IVN
Munstergeleen).
Van 19-22 oktober werden (het restant van) de Moljeweg en de
lindelaan langs de Middenweg, tot aan de fietsbrug weer toegankelijk
gemaakt om deel te kunnen uitmaken van de wandelroute. Op het
snijpunt van de assen van die wegen komt een derde object. Op de as
van deze lindelaan wordt een half verhard pad beoogd.
De opening van dit ommetje vindt plaats op za. 23 april 2016.

Website
Bij alle activiteiten is deze in 2015 er wat bij ingeschoten. Inmiddels
is er hulp gekomen van Christina Claessen-Wolfs. Zij heeft in 2015
gezorgd dat de activiteiten tijdig op de site stonden. Eind januari 2016
heeft de servicedesk van IVN Nederland aangekondigd dat de site een
nieuw CMS = Content Management System krijgt. Dat betekent dat
alles op de schop gaat. In mei, zo is de bedoeling, zal het nieuwe CMS
functioneel zijn. Uw webmasters gaan hun best doen.

