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IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid is
een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen. IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem is zo’n afdeling met als
werkgebied de gemeenten Veldhoven, Eindhoven en een
deel van de gemeente Eersel (de kernen Vessem, Knegsel
en Wintelre).
De afdeling is ontstaan door samenvoeging van IVN Veld
hoven-Vessem en IVN Eindhoven in 2013 en heeft ca. 240
leden. Ons doel is om met onze activiteiten belangstelling
te wekken voor natuur en milieu. Bovendien willen we de
kennis bij het publiek hierover vergroten. Met diverse ac
tiviteiten zorgen wij voor bescherming en ontwikkeling
van de natuur in ons werkgebied.
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Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost per jaar € 24,00. Huisleden (ande
re gezinsleden die op hetzelfde adres wonen) betalen
jaarlijks € 5,-. Als (huis)lid krijgt u korting bij onze cur
sussen en kunt u deelnemen aan alle ledenactiviteiten.
Jeugdleden betalen € 32,00 per jaar. U kunt ook donateur
worden voor minimaal € 13,75 per jaar.
Scholen betalen een vaste contributie van € 40,00 per
jaar.

D'n Aard

Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven 040-2549279
Beheer, onderhoud, reserveringen: Paul Olijslagers
06-38485115 of paholijslagers@onsbrabantnet.nl
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Verduurzamen
Etje Hendrikx
We hebben afscheid moeten nemen van twee prominente leden: Jan Bos en
Harrie Jenniskens. Ze worden gemist.
Daarnaast nemen we afscheid van twee bestuursleden: Thea den Otter en
Harrie Kesseler. Bedankt voor jullie inzet en meedenken de afgelopen
jaren.
2019 is goed begonnen voor onze vereniging. Een drukbezochte nieuw
jaarsreceptie in januari en veel enthousiaste meedenkers bij de ALV in
februari. Ook verwelkomen we een nieuw bestuurslid: Jos de Bruijn. Succes.
Tijdens de ALV werd duidelijk dat we het financieel goed doen.
Onze gezamelijke inspanningen om publiek te bereiken, cursussen te orga
niseren, aangevraagde wandelingen te organiseren werpen hun vruchten
ook financieel af.
Nieuwe leden, die actief willen worden, moeten we omarmen. We informe
ren ze over onze activiteiten. Daarna ligt het initiatief even in handen van
het nieuwe lid zelf. Zoek contact met de coördinatoren van de werkgroepen
die je interesseren en loop een keertje mee. De werkgroepen roep ik op om
zich te ontfermen over de nieuwe leden en ze een beetje op weg te helpen.
We krijgen nieuwe LED verlichting in d’n Aard. In april of mei wordt deze
geïnstalleerd.
Tijdens de ALV kwam ook het verduurzamen van d’n Aard aan de orde. We
gaan er een reservering voor opbouwen de komende jaren. Natuurlijk zal
bij de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel of een nieuw dak, het
duurzaamheidsaspect een belangrijke rol spelen. We zullen ook ooit van
het aardgas af moeten.
Onze vereniging stapt over op een digitale agenda. Alle coördinatoren van
de werkgroepen en bestuursleden hebben toegang tot deze agenda. Zij
kunnen ook zien wanneer het gebouw beschikbaar is of juist in gebruik. Als
je geen toegang hebt tot deze agenda, maar wel een ruimte wil reserveren,
wend je dan tot een van deze mensen. Met een druk op de knop kan men
zien of de ruimte op het gewenste moment beschikbaar is en kan de reser
vering gemaakt worden. Je hoeft dus niet meer naar het gebouw toe.
We hebben een nieuwe ‘poetser’ die elke week ons gebouw gaat poetsen:
Ad van Dorst. Hij is ook vrijwilliger bij KLE. Ad houdt de toiletten, keuken
en hal schoon en de andere ruimtes zal hij af en toe stofzuigen of dweilen.
Dit ontslaat alle gebruikers niet van het schoon achter laten van de ruimtes
na gebruik. Ook even tafels vrij maken van koffiekringen e.d. wordt op prijs
gesteld.
Rest mij alle werkgroepen een goed voorjaar te wensen met super veel
leuke ontmoetingen met mens, dier en plant.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Cursus Natuur We zoeken
in de Kempen boeken
JANNIE LANDA

DRé VERHAGEN

Een leuke en afwisselende cursus voor wie meer wil weten
over alle mooie, interessante en eigenaardige zaken die in
de natuur in De Kempen te ontdekken zijn. De cursus is
bedoeld om meer plezier te krijgen in het beleven van de
prachtige natuur en het landschap in de Kempen.
De cursus wordt gegeven door 5 IVN-afdelingen en de
thema-avonden zullen daarom in Bergeijk, Cranendonck,
Valkenswaard en Veldhoven gegeven worden. Ook de ex
cursies gaan naar verschillende natuurgebieden in De
Kempen.

Elk jaar controleert het documentatiecentrum het boe
kenbestand in de bibliotheek in D’n Aard. Van de boeken
die er tussen 2014 en 2017 ontbraken, zijn er intussen 8
teruggebracht.
In totaal ontbreken er nu nog 8 boeken en 2 fotoboeken.
Indien je één van onderstaande boeken in bezit hebt, zou
je dan zo vriendelijk willen zijn die terug te brengen of in
te schrijven in onze uitleenagenda? Met dank van alle
leden.

De thema's die aan de orde komen zijn:
* beken, beekdalen en vogels
* vennen, amfibieën
* bermen, slootkanten en (bloem)planten
* heide, heidebeheer, stuifduinen en insecten
* bossen, bomen en herfstverschijnselen
* natuur en cultuur, een stukje geschiedenis van het
landschap door de eeuwen heen.

De natuurgidsen zullen niet alleen iets vertellen over
flora, fauna en landschappen, maar ook over het ontstaan
en de geschiedenis van verschillende natuurgebieden in
de regio.
De cursus bestaat uit een voorjaars- en een najaarscursus
van elk 3 thema-avonden en 3 excursies. Eventueel kan
gekozen worden voor alleen een voorjaars- of najaarscur
sus.
De 5 regionale IVN-afdelingen zijn: IVN Bergeijk-Eersel,
IVN Cranendonck, IVN Kempenland West, IVN Valkens
waard Waalre en IVN Veldhoven Eindhoven Vessem.
Data: 2 en 6 april, 14 en 18 mei, 18 en 22 juni, 17 en 21
september, 1 en 5 oktober, 5 en 9 november 2019.
Cursusgeld: € 60,00 voor IVN-leden en € 80,00 voor niet
IVN-leden.
Meer informatie is te vinden op www.ivn.nl/vev

* Akkeronkruiden als getuigenplanten
* ‘t Bos bekeken
* Elseviers nieuwe plantengids
* Elseviers nieuwe plantengids
* Nieuwe atlas van de Nederlandse bladmossen
* Lexicon inheemse dieren
* De Nederlandse zakpijpen en mantelvisjes
* Beken in Brabant
* Fotoboek tentoonstelling 2005 “Winter, blijven of niet”
(2 keer)
* Verklarend woordenboek Nederlandse plantennamen

Insecten
werkgroep
WIL JANSEN

In onze afdeling gaan we starten met een insectenwerk
groep. Een van de eerste activiteiten is het inventariseren
van de insecten in onze IVN vlindertuin. We starten dit
jaar in maart door wekelijks een middag in de vlindertuin
de insecten vast te leggen. We sporen insecten op en van
gen deze. M.b.v. boeken en zoekkaarten proberen we de
insectengroep en de naam te vinden. We maken foto’s en
documenteren deze met de namen van de insecten. Doel
van deze activiteit is om met elkaar en van elkaar te leren.
We maken gebruik van zoekkaarten en ook de “zoekkaart
orden der insecten” die Etje Hendrikx heeft gemaakt.
Als je belangstelling hebt en met ons wilt “uitvliegen”,
geef je dan op bij Wil Janssen 06 536 50 513 e-mail:
Wil_Janssen@kpnmail.nl. De data van de middagen
waarop we gaan inventariseren worden in de nieuwsbrief
vermeld.
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Toverstokken
in het
Heempark
PETRA VAN LEEUWEN

‘Hé wat ligt daar? Egel begint te stralen. ‘Moet je zien!’ De tak
is een zwaard, een kruk en een hengel. De tak wordt een tent
stok en nog veel meer!’
Met takken in de kinderhanden luisterden we naar het
prentenboek 'Moet je zien!' van Milja Praagman. Krak
zeiden de takken en met takken kun je vissen vangen,
hutten bouwen, je naam schrijven, titatoveren en torens
bouwen in het heempark!
Als we alle kinderen en grote-mensen die op 7 oktober
2018 in het heempark op een rijtje zetten dan hebben we
een lampionnenoptocht, net als Egel, Muis, Merel en Mol.
Dan lopen we langs het huis van Milja Praagman om haar
te bedanken voor alle mooie/lieve prentenboeken die ons
mee naar buiten nemen! En die prentenboeken zorgen er
ook voor dat we als kinderdoe-mensen elke keer geïnspi
reerd aan de slag gaan met het ontwikkelen van een he
le-dag-natuur voor kinderen!

Aanschotse
beemden
JANNIE LANDA

Op een zonnige dinsdagmiddag in december gingen 4
nieuwe natuurgidsen met 28 kinderen van groep 6 van
basisschool de Vuurvlinder op pad in de Aanschotse
Beemden.
Femke smeerde wat afwasmiddel op een dood stukje berk
en om beurten mocht iemand er op blazen en jawel ....
daar kwamen belleblaasjes aan de andere kant van het
stammetje. Hierdoor kon ze uitleggen dat er een soort
aders door de boom lopen waar het vocht doorheen kan.
Na dit centrale moment gingen de kinderen in groepjes op
zoek naar herftsverschijnselen. Volop paddenstoelen,
maar ook sporen van vogels en muizen te zien . Een paar
kikkertjes maakte jongens hebberig en meisjes gillerig.
Het was goed te merken dat de sommige kinderen snel
afgeleid waren. Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen in
de natuur vooral ook de vrijheid enorm ervaren en waar
deren. Natuurverwondering kan daar mooi bij aansluiten,
maar moet het soms ook afleggen tegen de wens om in
plassen te willen springen. Mooie combinatie.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Even
voorstellen
JOS DE BRUIJN

Met instemming van de ALV ben ik op 5 februari benoemd
tot bestuurslid van onze vereniging. Dank voor het ver
trouwen van iedereen. Daarbij ben ik me er wel van be
wust dat veel leden mij nog niet (goed) kennen. Daarom
in dit stukje wat meer achtergrond.
Ik ben Jos de Bruijn, 64 jaar, al meer dan 40 jaar gehuwd
met Simone en vader van dochter Sophie. Ik woon in
Eindhoven in de wijk Blixembosch met het landschaps
park Aanschotse Beemden als achtertuin.
In mijn werkzame leven heb ik verschillende functies
gehad bij de Rabobankorganisatie. Sinds enkele jaren ben
ik met pensioen en heb ik dus ineens veel meer tijd voor
mijn hobby’s. In willekeurige volgorde zijn dit wandelen
in de natuur (vooral vogels kijken), fietsen op de racefiets
of mountainbike, tuinieren en als het weer echt te slecht
is om buiten te zijn mag ik graag lezen of muziek luiste
ren, maar kijken naar wielrennen of voetbal vind ik ook
leuk (PSV supporter).
Ik heb veel belangstelling voor de natuur en volg de hui
dige worsteling die onze maatschappij kent tussen ecolo
gie en economie met belangstelling en bezorgdheid. Ik
ben van mening dat het beschermen van de natuur van
groot belang is voor ons en onze kinderen. Daarbij vind ik
het essentieel dat mensen meer kennis krijgen van de na
tuur. Kennis levert begrip op en begrip is de basis voor
bescherming. Daar zit volgens mij ook de kern van het
IVN.

bovendien ook leuk om te doen. Allereerst ben ik gestart
als voorzitter van de werkgroep gebiedsbeschrijvingen.
Reden daarvoor is dat ik het belangrijk vind dat IVN meer
contact zoekt met de mensen in het werkgebied o.a. door
wandelingen te organiseren, zeker in het Eindhovense.
Naar mijn overtuiging is daar behoefte aan. Bij onze eer
ste wandeling in de Aanschotse beemden hadden we ruim
80 deelnemers! De werkgroep gaat de nodige kennis ver
zamelen en beschikbaar maken voor wie maar wil.
En dan nu ook bestuurslid. Om de vereniging wat beter te
leren kennen wil ik de komende maanden gebruiken om
nader kennis te maken met de verschillende werkgroepen.
Ik hoop u te spreken.

Steen er uit,
plant er in
EINDHOVENS DAGBLAD

Stichting in Veldhoven wil vergroenen: Tegel eruit, groen
erin
Stichting Ons Zonderwijk nam afgelopen jaar het initiatief
voor het project Tegel Eruit, Groen Erin. IVN VEV is een
van de partijen die voor 100 procent achter dit initiatief
staat.
Ellen van Beek en Claudia Stoldt van de werkgroep Duur
zaamheid: “we zochten een onderwerp om mee verder te
gaan, regelmatig gaat het over klimaatverandering, dus
dit vinden we een goed initiatief”.
Waar het op neerkomt: planten en dieren hebben elkaar
nodig. Daarom ijvert IVN VEV voor de diervriendelijke
tuin. In de vlindertuin van het IVN aan het Ariespad zijn
een aantal voorbeelden aangelegd, verschillende soorten
bestrating gecombineerd met groen. Mensen zien hier ter
plekke dat het niet veel werk hoeft te zijn en dat het niet
veel geld hoeft te kosten om insecten, vogels, vlinders en
egeltjes weer in je tuin aan te treffen.
Ook levert een groene tuin een bijdrage aan welzijn, leef
klimaat en gezondheid. In de zomer is het er vaak enkele
graden koeler als in tuinen met veel bestrating. En uit on
derzoek is gebleken dat kinderen minder gepest worden
op schoolpleinen waar groen is.

Ruim twee jaar geleden las ik dat IVN VEV een gidsencur
sus organiseerde en daar heb ik mij voor opgegeven. Toen
ben ik uiteraard ook lid geworden. De cursus heeft me
veel kennis gebracht en ook veel leuke momenten met de
groep. Meermaals tijdens de cursus heeft de leiding ons
opgeroepen om na het behalen van het diploma actief te
worden in de vereniging. Dat vind ik helemaal terecht en
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Jan Bos
ANNEKE NUNN EN PETRA VAN LEEUWEN

In januari kregen we het verdrietige bericht dat ‘gekomen
in de leeftijd der sterken’ Jan Bos (geboren in 1922!) is
overleden. Velen zullen hem kennen: de altijd vriendelijke
man met de lange witte baard. Misschien hebben jullie
wel eens een determinatiecursus wilde planten bij hem
gevolgd, of een cursus over insecten. Jan heeft veel ge
daan voor IVN Eindhoven, ook heel veel gedaan voor het
heempark en kilometers fotorolletjes moet hij gevuld
hebben met zijn prachtige natuurfoto’s. Voor IVN-Eind
hoven schreef Anneke Nunn in 2010 dit interview; een
mooie herinnering aan Jan over hoe hij was en werkte!
Oog voor de schoonheid en samenhang van de natuur
Liefde voor de natuur overbrengen, dat kan op verschil
lende manieren: mensen naar de natuur brengen of de
natuur naar de mensen. Jan Bos deed het allebei, met
aanstekelijk enthousiasme. Als natuurgids die mensen
meenam naar natuurgebieden in de wijde omgeving van
Eindhoven. En als fotograaf die duizenden prachtige dia's
maakte en daar boeiende lezingen over hield. Hij beperkte
zich tot planten, paddenstoelen en insecten, want hij
wilde er ook veel van afweten en "je kunt niet alles in je
hoofd stoppen".
Natuurfotografie
Een paar jaar voordat hij met pensioen zou gaan, in het
leger was dat al op zijn 55e, bedacht hij dat hij wel een
hobby kon gebruiken. Hij deed een opleiding tot natuur
gids en leerde fotograferen. Vanaf 1977 legde hij met mi
litaire precisie planten, paddenstoelen, insecten en land
schappen vast in binnen- en buitenland. Het resultaat:
23.000 haarscherpe dia's. Gefotografeerd met een Nikon,
statief, draadontspanner, langzame film en heel veel ge
duld. En als hij dan net klaar was zag zijn vrouw vaak nog
een andere plant of nieuw insect die hij nog niet had
vastgelegd: moet je die niet fotograferen? Dan begon hij
weer opnieuw. Toen hij een paar jaar geleden merkte dat
het tijdperk van de dia's voorbij was, ging hij zelf aan het
digitaliseren. De 5.000 mooiste dia's zijn zo vastgelegd.
Samenhang
Wat inspireert Jan Bos nou zo in de natuur? Behalve de
schoonheid is dat vooral de samenhang. Zijn dialezingen
gingen daarom vaak over een gebied met de planten en
dieren die er wonen. Ook bij het fotograferen werkte hij
zo. Zo mogelijk altijd meerdere foto's van een onderwerp.
Niet alleen de bloem maar ook een beeld van de plant in
zijn omgeving. Het doorgeven van kennis over die sa
menhang zat hem in het bloed.
Mooi Eindhoven
Veel mooie plekjes in Eindhoven hebben we mede te dan
ken aan Jan Bos: zo stond hij op de barricades toen de ge
meente wilde gaan bouwen in het gebied dat nu de Gen
neper Parken is. En hij was een van de initiatiefnemers

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem

van het Heempark Frater Simon Deltour. "Dat vind ik nu
één van de mooiste plekjes van Eindhoven, net als Gijzen
rooi, de Zeggen, Bokt en de hele Dommel door Eindhoven.
Aanschot wordt ook weer mooier."
Natuur dichtbij
Jan Bos haalde de natuur ook nog dichterbij: de tuin van
het huis dat hij al 45 jaar bewoont veranderde hij langza
merhand van een klassieke tuin in een miniheemtuin.
Anders dan de mussen, muizen en insecten kan niet ie
dereen dat waarderen. Een paar jaar geleden stuurde de
woningcorporatie een brief. Of de tuin binnen twee weken
gefatsoeneerd kon worden. Jan Bos schreef een antwoord
waarin hij toegaf dat "de herfst in zijn tuin had toegesla
gen, maar dat de tuin in andere seizoenen vol bloemen
was." Met foto's van de tuin in volle glorie. Er kwamen
nooit meer klachten.

Toekomst
Aan het verhaal van Jan Bos kun je zien hoe belangrijk het
is om al als kind oog te krijgen voor de natuur. Zijn ad
vies: neem je kinderen mee naar een kinderdoemiddag of
het kabouterpad. De ervaringen die ze dan krijgen verge
ten ze nooit meer. Wie weet wat ze daar decennia later
mee doen.

Kopij Praatkruid zomer

De uiterlijke inleverdatum voor kopij van het volgende
Praatkruid is 1 juni 2019. Wil je zeker weten dat de kopij
geplaatst wordt lever deze dan in voor 15 mei. Lever
kopij in via e-mail (paholijslagers@onsbrabantnet.nl) of
op het redactieadres, Dreef 42 5504 LC Veldhoven. Graag
plaatjes of foto's los van de tekst aanleveren.
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Planten
werkgroep

Publieksactiviteiten

ELLEN VAN BEEK

Zondag 10 maart, 11:00-13:00 uur
Wandeling in Park Meerland
Start: Hangar, Meerbos Eindhoven

Zaterdagochtend 9 februari had ik mijn eerste opdracht
om een programma voor de plantenwerkgroep in elkaar te
draaien. Daar mijn kennis van planten nog bijna nihil is,
leek het me verstandig om maar eens iets anders in elkaar
te zetten: een stukje geschiedenis over Waalre. Wel zo
veilig! En Waalre heeft op dat vlak genoeg te bieden.
Gestart op het marktplein, dan via het oude Willibrodus
kerkje en het kerkepad naar Loon gelopen. Loon is sinds
1971 een beschermd dorpsgezicht. Het ligt in een inzin
king in het landschap en op de overgang van wei- en
hooilanden, richting de Dommel, naar de vroegere heide
gebieden, wat nu de bossen zijn. Sinds 1870 staan hier ei
kenbomen, om als voorraad voor nieuwe gebinten te die
nen. Vervolgens via een zeer winderig Timmereind en
Hollandse straat (nee, deze naam heeft niets met Holland
te maken, maar met de bolle akkers waarmee het ‘holle’
zandpad omringd is) naar de Loondermolen en kasteel
boerderij gelopen. Via de Dommelse weg en het kerkepad
weer terug naar de markt.
Toch nog een aardige droge ochtend gehad. Gelukkig ont
dekte Wim onderweg de nodige plantjes die netjes geno
teerd werden, zodat we onze naam als werkgroep nog eer
aan deden. Op oude muren en graven bleek steenbreekva
ren te zitten en bijna bloeiende vogelmuur gezien. Daar
naast vele ‘gewone’ planten zoals braam, hoornbloem,
raket, vlier, biggenkruid en speenkruid. De volgende keer
weer een ‘echte’ plantenwerkgroep bijeenkomst.

Zondag 17 maart, 10:00-12:00 uur
Wandeling bij het Grootmeer - amfibieëntrek
Start: Parkeerplaats Grootmeer, Merenweg Wintelre
Zondag 31 maart, 14:00-15:30 uur
Wandeling op landgoed De Grote Beek - amfibieën
Start: Parkeerplaats P4 GGzE, Boschdijk Eindhoven
Zondag 14 april, 11:00-16:00 uur
Kinderdoemiddag, Heemtuin
Genneperweg Eindhoven
Zondag 21 april, 11:00-13:00 uur
Wandeling in bossen van Toterfout-Halfmijl - lente
Start: Bezoekerscentrum, Toterfout Veldhoven
Zondag 28 april, 8:00-10:00 uur
Wandeling in De Dommelbeemden - vogels
Start: Restaurant 't Witven, Runstraat Veldhoven
Zondag 5 mei, 10:00-12:00
Wandeling in de Aanschotse Beemden - voorjaar
Start: Parkeerplaats, einde Toledolaan Eindhoven

KNNV
Lezing Atlantic Odyssey
Maandag 18 maart 2019 van 20 - 22 uur in d'n Aard door
Henk Hendriks.
Lezing Insecten en natuurbeheer
Maandag 15 april 2019 van 20 - 22 uur in d'n Aard door
Jap Smits.
Voor meer informatie kijk op de website van KNNV
Vogelcursus voor beginners
Theorie op donderdagen 7 en 21 maart 20 uur in d'n Aard,
excursie op zaterdagen 9 en 16 maart, plaats nader te
bepalen
Cursus: de wondere wereld van insecten
Theorie op donderdagen 9 en 16 mei van 20 tot 22 uur in
d'n Aard, excursie op zaterdag 25 mei, plaats nader te be
palen.
Voor beide cursussen opgave op cursussen@eindhoven.
knnv.nl
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Strabrechtse
heide, wel en
wee
HEINE VAN MAAR

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat ik begon met het kijken
naar vogels. Ik was toen 13 jaar (dat jullie mijn leeftijd
maar even weten). Samen met een vriend op de MULO die
ik heb aangestoken voor het vogelen trokken we af en toe
met de fiets vanuit Eindhoven naar de Strabrechtsehei. Dit
gebied heeft daarmee een speciale betekenis voor mij.
Vanaf de manege aan de Geldropse kant van de hei reden
we langs de bunker op de zandverstuiving naar het Beu
ven. We wisten nog weinig van vogels en trokken ons
niets aan van de bepaling dat je op de paden moest blij
ven. We liepen daar een keer langs de oever van het Graf
ven, dat toen nog helemaal in het bos lag, toen de bos
wachter ons betrapte. Schrikken. Hij had onze fietsen na
tuurlijk zien staan bij de Hoenderboom. Maar hij bleek
heel aardig te zijn. Hij stuurde ons niet weg maar nam
ons verder mee langs de oever en wees plotseling op een
wegvliegende zwarte ruiter. Nou, wat een stimulans voor
ons om zo benaderd te worden!
In mijn archief heb ik een oud document over de Stra
brechtsehei uit 1972. Dat heb ik eens door zitten lezen.
Het is het Paarsboek Strabrechtsehei/E9 van de Werk
groep voor Natuurbehoud en Milieubeheer stadsgewest
Eindhoven. De aanleiding voor het opstellen van het
Paarsboek was de voorgenomen aanleg van de E9 van
Eindhoven naar Weert. Je houdt het nu niet meer voor
mogelijk, maar het oorspronkelijke tracé liep vlak ten
oosten van het Beuven, namelijk tussen dit ven en het
Grafven. Daarom dit Paarsboek om als noodkreet aan de
bel te trekken bij alle instanties. Bedoeling was om er he
lemaal geen snelweg meer bij te krijgen, de snelweg ten
noorden van de huidige heide (E3) had al een flink ge
deelte aan de Geldropse kant afgesneden. En het Paars
boek had redelijk succes. Het tracé kwam er wel, maar op
een veel minder kwetsbare plek. In deze jaren zag de we
reld er zo anders uit. Nauwelijks interesse voor natuurbe
houd enerzijds en een bijzondere natuur anderzijds. In het
Paarsboek staat het nodige over de rijke vogelstand op de
heide. Ik noem eens wat: de wulp met 80 broedpaar, ture
luur (25 paar), grutto (15), watersnip (8), kievit (60), ta
puit (10), duinpieper (3), veldleeuwerik (30), kuifleeuwe
rik (2) en misschien de bekendste vogelsoort van de hei
het korhoen met 60 hanen en 30 à 40 hennen. Al deze
soorten die ik net heb opgeschreven zijn helemaal ver
dwenen. De soorten van riet en vennen namen ook sterk
af, maar voor een deel komt dit ook door de opschoonactie
in de 70er jaren van een aantal vennen, waar de vervuilde
sliblaag is weggehaald samen met de oeverbegroeiing. Het
slib en de rietbegroeiing horen niet in vennen thuis en
zijn een teken van ongewenste verrijking met voedings
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stoffen. Onder andere daardoor verdwenen rietzanger
(18), grote karekiet (6), nachtegaal (2), zwarte stern (27),
tortelduif (10). Al deze soorten van de heide en rietkragen
hebben de eigenschap dat ze kritisch zijn op hun leefge
bied. In de huidige tijd vinden ze geen geschikt biotoop
meer op de Strabrechtsehei. Voedsel ontbreekt. Had de
opschoonactie niet plaatsgevonden dan waren deze soor
ten iets later verdwenen. Ik wil maar zeggen dat de ach
teruitgang in vogelbevolking samenvattend gigantisch is
geweest. De heide is nu helemaal leeg. Staat er iets tegen
over? Ja, wel iets. De moerasvogels rondom het Beuven
doen het goed met roerdomp, woudaap, grote zilverreiger
(nieuw), aalscholver, waterral. Regelmatig zijn er lepe
laars in het Beuven te vinden (nieuwe soort) en de vis
arenden blijven het ven als pleisterplaats gebruiken. De
havik en de wespendief zijn gekomen. En op de heide
vliegen veel meer nachtzwaluwen rond dan vroeger. De
vegetatie in het Beuven is prachtig hersteld en met de
amfibieën en reptielen op de heide gaat het redelijk goed.
Maar als je alles samen neemt is het verlies aan biodiver
siteit groot sinds 50 jaar. Daar kunnen we gewoon niet

omheen.
Toch zijn er positieve feiten. Recent is de waterstand op
de heide sterk verbeterd. Er is veel bos gekapt om de ven
nen voor de wind vrij te stellen en om meer heide te krij
gen. Staatsbosbeheer plagt de heide lokaal af. Met veel re
sultaat. Toch blijft de stikstofneerslag veel te hoog, de
heide blijft vergrassen. Gelukkig heeft de Strabrechtsehei
de een fors oppervlak en is het Beuven als grootste Bra
bantse ven ongemoeid gebleven, door o.a. het Paarsboek.
Dankzij de Werkgroep, Staatsbosbeheer en de andere ei
genaren, die natuurbescherming als doelstelling hebben,
is er veel gespaard. In het Paarsboek kun je dit lezen. De
eigenaren bepaalden dat er geen landbouw of bosbouw op
de heide mag plaatsvinden, geen kampeerterreinen en
geen zwembaden! En de particuliere eigenaren gingen de
boer op om grond aan te kopen. Een voorbeeld van de
aankoop van 1,39 ha voor Fl.35,= vind je terug. Ook be
langrijk: de jacht op de hei mag niet worden verpacht.
Voor de vogelbevolking zijn het veel minnen en een plus.
Toch kom ik nog even graag op de Strabrechtseheide. Het
blijft een landschappelijk prachtig gebied met een heel
eigen sfeer.
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Afgewerkt en
opzij gezet...

Jubilarissen
PAUL OLIJSLAGERS

Onderstaande leden zijn 25 of 40 jaar lid of donateur.
FRANS BOKS

Als je vijftig jaar bent, mag je normaliter nog vele jaren
meewerken. Echter, ben je een bagagewagentje dan gel
den andere wetten. Je bent wie je bent en jezelf ontwikke
len of groeien is er niet bij; je bent vroeg stokoud.
Inderdaad, ons aanhangertje bij KLE, voor het vervoer van
gereedschap, is niet meer onder ons…. Het is vervangen
door een jongere- en grotere broer uit de Saris-clan.
Twee families hebben na elkaar het wagentje (sinds
1969!!) jarenlang gebruikt tijdens vakanties in een groot
deel van Europa. De laatste vijftien jaar heeft het ons zon
der mankeren gediend, maar het is nu te oud en te klein.
We kunnen onze spullen nu overzichtelijker vervoeren en
bovendien is de nieuwe aanhanger groot genoeg om ook
de maaimachine en bosmaaier mee te nemen. Op naar de
volgende …tig jaar!

Corine Appelhof 25 jaar lid
Han Behage 25 jaar huisgenootlid
M. Deeben 25 jaar huisgenootlid
P. Bestebreurtje 40 jaar donateur
Rein Kieviet 40 jaar lid
Johan van Zijll Langhout 40 jaar lid

Tijdens de nieuwjaarslunch van de vlindertuin kreeg Cori
ne Appelhof van voorzitter Etje Hendrikx het zilveren IVN
speldje en een insectenhotel uitgereikt. Corine is dit jaar
25 jaar lid.

De oude aanhangwagen met al het gereedschap wat op
een werkdag gebruikt werd. De opslagruimte werd echt te
klein.

Tijdens de nieuwjaarsviering decoreerde onze voorzitter
Etje Hendrikx, Johan van Zijll Langhout met het gouden
IVN speldje voor het 40 jarig lidmaatschap. Ook kreeg hij
een insectenhotel.
De nieuwe aanhangwagen netjes ingericht met het ge
reedschap.
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Harrie
Jenniskens
DRé VERHAGEN

“Ja, ja en dan is het zo dat…..”
en dan zette Harrie met geheven hand of – buiten – han
denwrijvend van de kou zijn verhaal voort. Want vertellen
kon hij, tijdens excursies op cursusavonden of gewoon bij
een glas wijn.
Harrie was voor onze IVN-afdeling de man die heemkun
de en archeologie steeds wist te combineren met de na
tuur en het huidge landschap. Ijstijden, grafheuvels, mid
deleeuwse bewoning, Harrie kon als geen ander het land
schap lezen en tot leven brengen. Door zijn enthousiasme
en grote kennis – die hij steeds weer actualiseerde –
waren zijn bijdragen aan allerlei cursussen altijd een
hoogtepunt. Ook tijdens de IVN-weekenden droeg hij zijn
steentje bij, ook al had het avondrumoer na een drukke
dag niet zijn voorkeur. Op tijd onder de wol - daar hield
hij van - werd voor hem vaak een ongemak. Tot hij op een
keer een slaapplek buiten in een bijgebouw vond. En laat
nu daar precies onder zijn slaapkamerraam ’s nachts om 1
uur het sterrenkijkend deel van de club zich enthousiast
uiten over wat de sterrenkijker onthulde….

Gidsen in het veld met Dré Verhagen

Er was altijd nog wel iets toe te voegen. Ook tijdens de
fietstochtexcursies lag er steeds een groot gat tussen de
helft van de tijd en de helft van de route. En dat Harrie dat
goed kon – fietsen – dat bewees hij dan in het tweede
stuk van de rit. Dankbaar denken we aan hem en wat hij
voor ons IVN heeft betekend.
“ja ja en zo was het…”

Brug Dommel
PAUL OLIJSLAGERS

In de zomer van 2018 zijn er in de gemeente Waalre 2
fietsbruggen aangelgd over de Dommel. Een brug ten zui
den van het fietspad onder de viaducten van De Hogt.
Deze komt uit bij het gat van Waalre. Maar een veel be
langrijkere brug voor de Veldhovenaren is de brug ten
oosten van het Witven. Via de Nagelmekerseweg, de weg
die in de bocht van de Runstraat begint als zandweg, kun
je na 300 meter in de bocht linksaf een zandpad in wat
naar een brug over de Dommel loopt. Aan de andere zijde
kun je via de Heuvelse putten naar de Onze Lievenvrou
wendijk of naar Waalre.

We zullen het gaan missen, de avonden waarop kisten
stenen werden bestudeerd, kaarten van toen naar nu de
veranderingen in het landschap aangaven, de sheets, de
dia’s, de powerpoints waarin hij vaak zelfgemaakte sche
ma’s en tekeningen opnam, maar vooral zijn gedreven
heid. Daardoor liepen alle avonden steevast uit.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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MaansFototentoonstelling verduistering
DRé VERHAGEN

GERARD LIJTEN

Dinsdag 14 mei om 20.00 uur in D'n Aard beoordeling
foto's , vrijdag 10 mei inlijsten.

Op maandagmorgen 21 januari was er in Nederland een
volledige maansverduistering te zien. De schaduw van de
aarde schoof toen voor de maan langs, waardoor die uit
eindelijk bijna, maar niet helmaal donker werd. Onze
dampkring werkt als een soort lens, die het licht afbuigt
en nog een beetje op de maan laat vallen. En omdat blauw
licht wat meer wordt geabsorbeerd door de lucht, kleurt
de maan tijdens de totaliteit een beetje rood.

In 2018 kozen we na de bespreking van de foto’s met de
aanwezigen voor het thema NATUUR IN DE STAD voor
2019.
Er is dus nog even tijd – tot mei 2019 - om over je inzen
ding na te denken. Dat moet allen die regelmatig buite
komen toch voldoende tijd geven om bijzondere prenten
te schieten. Zoals alle jaren zullen er ook nu zeker weer
verrassende foto’s opduiken. Samen gaan we er weer een
mooie tentoonstelling van maken.
Doe mee, het is leuk om met een thema te werken en bij
de bespreking van alle foto’s door vaklui leer je ontzet
tend veel en niet alleen over technische zaken, maar ook
over standpunt, compositie, kleurgebruik, tijdstip van fo
tograferen en nog veel meer.
Tot slot nog enkele technische zaken.
Wat je in mag zenden:
Per deelnemer 3 losse foto’s met een formaat van 20 x 30
cm, een serie van 3 samenhangende foto’s ook met for
maat van 20 x 30 cm en tot slot een reportage van 6 tot 12
foto’s die samen een verhaal vertellen. Deze foto’s zijn 13
x 18 cm.
Omdat we in 2016 de foto’s zijn gaan presenteren in pas
se-partouts, gaan we de vrije maatvoering van de foto’s
loslaten. Telkens nieuwe passe-partouts snijden is een
tijdrovend karwei en zulke afwijkende modellen zijn
slechts eenmaal bruikbaar. Vandaar deze beperking voor
de fotokunstenaar.
Alle fotografen lijsten weer hun eigen foto’s in. Dat doen
we op vrijdag 10 mei ’s middags vanaf 13.00 uur en – als
het nodig is - ’s avonds vanaf 19.00 uur.
De tentoonstelling wordt geopend op dinsdagavond 14
mei. De jury zal haar beoordeling geven vanaf 20.00 uur.
Ook leden die graag eens willen horen waar je bij fotogra
feren zoal allemaal op moet letten, zijn van harte welkom.
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Op de compositiefoto is de maan op verschillende tijd
stippen te zien (met de klok mee). Eerst midden boven om
middernacht, toen nog in helder wit licht. Daarnaast he
lemaal verduisterd (6:20 uur) en vervolgens steeds een
stukje verder uit de schaduw te voorschijn komend. De
laatste is gemaakt om 7:50 uur, toen de maan al bijna on
derging en daarom geel kleurde.
De volgende volledige maansverduistering in Nederland is
pas over zes en een half jaar, op 7 september 2025. Hope
lijk is het dan net zo’n mooi weer.

Lente 2019

(On)bekend maakt (on)bemind
SASKIA VERBERNE

Nachtvlinders. Een soortgroep die ik tot een paar jaar geleden, net als veel anderen, gemakshalve allemaal onder de
noemer ‘motten’ schaarde en nauwelijks een blik waardig keurde.
Geheel ten onrechte, weet ik inmiddels, want tussen de ongeveer 2400 soorten nachtvlinders die in Nederland voorko
men zitten heel veel prachtige beestjes.
Ook in de winter en het vroege voorjaar vliegen er nachtvlinders. Op 17 februari jl. zag ik een van die vroege soorten, de
kleine voorjaarsspanner. Een vlinder met een spanwijdte van ongeveer 3 cm. De vleugels hebben de vorm van een drie
hoek, en meestal lopen er twee golvende, donkere dwarslijnen overheen. Zoals op mijn foto’s te zien is, kunnen ze een
heel gevarieerd uiterlijk hebben en aardig gecamoufleerd zijn. Overigens zijn dit allemaal mannetjes. De vrouwtjes
kunnen niet vliegen; zij moeten het doen met slechts kleine vleugelstompjes. De vlinders zijn algemeen en leven op
eiken.

Huur D'n Aard

Voor bijeenkomsten, feesten, overige activiteiten is ons
gebouw D'n aard te huur.
We hebben een grote zaal, twee kleinere ruimten, een
keuken met diverse apparatuur, hal en toiletten.
Je moet zelf zorgen voor de catering, kopjes, borden, be
stek, etc. is aanwezig.
Meer info: paholijslagers@onsbrabantnet.nl

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Algemene ledenvergadering
5 februari 2019
GERARD LIJTEN

Aanwezig:
Etje Hendrikx (voorzitter), Gerard Lijten (secretaris), Paul Olijslagers (penningmeester), Thea den Otter (bestuurslid),
Anita Liebregts (bestuurslid), Harrie Kesseler (bestuurslid), Gerard Hofmans, Dré Verhagen, Marian Kesseler, Cees van
der Leeuw, Johan Couwenberg, Jos de Bruijn, Martien van de Ven, José van Lieshout, Wim van der Ven, Jetty de Visser,
Frans Slegers, Sonja Schmidt, Wil Janssen, Trudie Ruiter, Frans Boks, Jan van der Eijk, Ad van Dorst, Claudia Stoldt,
André Rutjens, Joke Verhallen, Theo Kampshof, Ellen van Beek, Hans Brave, Marja van den Berg, Maria Bazelmans,
Will Collsters, Rien de Schipper, Jacqueline van Engelen, Hans Vissers, Mieke van den Hurk, Lucy Géhéniau, Wim van
Dooren, Heine van Maar, Yvonne Joosten, Eugenie Verstegen, Steven Luitjens
Afmeldingen:
Addy van Dijk, Lia de Kort, Rein Kieviet, Jan Dankers, Tineke Lous, Leny Westeijn, Hetty Fokkens, Frans van den Berg,
Frans van Hulst, Leonhard Schrofer, Ad van den Heuvel, Ria Piek, Erik Jan Lous
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen welkom. Ze is blij met de grote opkomst maar staat
vervolgens ook even stil bij het recente overlijden van twee iconen uit de vereniging: Jan Bos (96) uit Eindhoven en
Harrie Jenniskens (76) uit Knegsel. Beiden hebben erg veel betekend voor het IVN.
2. Mededelingen
De oproep voor een nieuwe poetshulp heeft snel resultaat opgeleverd. Ad van Dorst is bereid om het wekelijks onder
houd van D’n Aard voor z’n rekening te nemen.
3. Notulen vorige vergaderingen
Algemene Ledenvergaderingen d.d. 6-2-2018: Geen opmerkingen, goedgekeurd
Algemene Ledenvergadering d.d. 6-11-2018: Geen opmerkingen, goedgekeurd
4. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
5. Nieuwe statuten
De conceptstatuten zijn in een eerste ALV/stuurgroepvergadering op 24 september 2018 voorbesproken en vervolgens
met kleine aanpassingen in stemming gebracht op de ALV van 6 november 2018. Daar zijn ze met algemene stemmen
goedgekeurd. De akte is vervolgens op 23 november 2018 gepasseerd bij de notaris in Utrecht. Een digitale kopie daar
van is te vinden op onze website www.ivn.nl/vev onder “over ons” in het menu. Daar vind je ook het huishoudelijk re
glement (momenteel nog de versie uit 1996), onze privacyverklaring en omgangsregels, de verplichte ANBI-informa
tie, het jaarverslag (binnenkort) en de financiële verantwoording.
6. Nieuw huishoudelijk reglement
Met de vernieuwing van de statuten bleek het ook zeer wenselijk om het oude huishoudelijk reglement te actualiseren.
Het eerste concept is op 10 december 2018 in het bestuur besproken en op enkele punten aangepast. Vervolgens is die
ter inzage vrijgegeven voor leden via een downloadlink in de nieuwsbrief of via een verzoek tot toezending in digitale
vorm. Er zijn vooraf aan de jaarvergadering geen vragen of opmerkingen ontvangen, behalve van Frans Slegers, die
aangegeven heeft pas later bij de vergadering aan te sluiten. Vervolgens loopt de secretaris het voorstel, per artikel,
door aan de hand van een presentatie, waarbij de belangrijkste veranderingen successievelijk worden toegelicht en
waarbij de gelegenheid wordt geboden voor vragen en discussie.
De belangrijkste punten die daarbij aan de orde zijn gekomen:
Begripsbepalingen. Sonja Schmidt stelt voor om hier “D’n Aard” toe te voegen; het is wellicht niet voor ieder duidelijk
dat dit ons verenigingsgebouw betreft. Frans Slegers vindt dat dit ook geldt voor “BMF” (Brabantse Milieu Federatie).
Aangezien die afkorting slechts één keer voorkomt, zal die voluit opgenomen worden.
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Artikel 1 - Leden/donateurs. Toegevoegd zijn gastleden en landelijke leden. Gastleden betalen contributie bij een ande
re afdeling, maar zijn ook actief bij IVN-VEV. Die hebben we momenteel 4. Landelijke leden zijn geïntro-duceerd in
2012 en betalen contributie bij het landelijk IVN (minimaal € 24), die de helft aan ons afdraagt. Dat aantal loopt lang
zaam op, momenteel 34. Het aantal donateurs neemt geleideljk af (uitsluitend ouderen), nu nog 21.
Artikel 2 – Bestuur. Frans Slegers: Bij enkele punten wordt vermeld “na toestemming bestuur”. Wordt hiermee het da
gelijks bestuur bedoeld of het gehele bestuur? De secretaris antwoordt hierop dat in dit artikel inderdaad wordt aange
geven dat er een dagelijks bestuur samengesteld kan worden, maar dat dit al meer dan tien jaar niet meer in functie is.
Beslissingen worden dus in het (gehele) bestuur genomen. Overigens is het niet zo dat alle beslissingen in een be
stuursvergadering moeten worden genomen. In de betreffende gevallen (art. 8.2 en 9.5) zal afstemming met één be
stuurslid, in het algemeen, voldoende zijn.
Artikel 2 - Bestuur, lid 6. Frans Slegers: Vraagt zich af of het reglement artikel 2 lid 6 in strijd is met statuten artikel 19
lid 1. Dit betreft de statutair opgelegde beëindiging van het bestuurslidmaatschap bij faillissement, surceance van beta
ling of schuldsanering. In het reglement bouwen we de mogelijkheid in om beëindiging tijdelijk uit te stellen. De se
cretaris antwoordt hierop dat hierover met het landelijk bestuur is gediscussieerd, maar niet tot schrappen van het ar
tikel uit de statuten heeft geleid. Achtergrond van het bestuur is om in het voorkomende geval met het betreffende be
stuurlid in overleg een beslissing te nemen. Uiteraard zal daar in het geval van de penning-meester voorzichtig(er)
mee omgegaan worden. De vergadering erkent deze overweging en stemt in met het handhaven van artikel 2, lid 6 van
het HHR.
Artikel 2 - Bestuur, lid 7. Het bestuur verplicht zich om voor een beslissing over bedragen boven de € 3000 eerst toe
stemming te vragen aan de ALV. Dat bedrag is gekozen om niet onnodig belemmerd te worden in de verlenging van het
huurcontract met de KNNV (momenteel € 2500 per jaar). Frans Slegers: wat gebeurt er indien er een termijncontract/
afspraak (bijvoorbeeld huur/verhuur) wordt gemaakt en het bedrag over de totale termijn de 3000 euro overschrijdt?
De secretaris antwoordt hierop dat we geen plannen hebben om de huidige, jaarlijkse contract-verlenging aan te gaan
passen. Maar mocht dat in de toekomst toch gebeuren, dan houden we ons aan de limiet en vragen toestemming op de
jaarvergadering.
Artikel 2 - Bestuur, lid 8. De penningmeester is tekenbevoegd tot een bedrag van € 500. Over hogere bedragen wordt
eerst instemming gevraagd van het bestuur. Het betreft dan meestal aanvragen van werkgroepen voor bepaalde inves
teringen. In het algemeen zal dat al bij lagere bedragen besproken worden.
Artikel 4 –Werkgroepen, lid 4. Werkgroepleden moeten in principe ook IVN-lid zijn. Bij uitzondering kan men wel
meedoen, maar alleen onder genoemde voorwaarden (akkoord gaan met statuten, HHR en leiding). Zo niet, dan is
deelname op eigen verantwoording (verzekering is niet gegarandeerd). Dit geldt niet voor incidentele deelname aan
activiteiten (zoals de natuurwerkdag); dan zijn ongevallen wel gedekt.
Rien de Schipper merkt nog een taalfout op in lid 3 (aanvaard moet met dt); die zal gecorrigeerd worden.
Artikel 10 - Wijziging Huishoudelijk Reglement. Het reglement wordt niet via een notariële akte opgemaakt. Iedereen
kan aanpassingen en aanvullingen voorstellen, die (met instemming van het bestuur) vervolgens in de jaarvergadering
in stemming worden gebracht.
Momenteel ontbreken de vermelde bijlagen nog; die worden zo snel mogelijk toegevoegd.
Er zijn verder geen vragen en opmerkingen meer. De voorzitter brengt goedkeuring van het concept huishoudelijk re
glement versie 3 (Huishoudelijk Reglement 2019 CONCEPT V3.pdf), met de toevoeging van “D’n Aard” bij begripsbepa
lingen, ter stemming d.m.v. handopsteking. Er zijn geen tegenstemmen, noch onthoudingen, waarmee de vergadering
instemt en het reglement direct van kracht wordt. De digitale versie zal binnen één week op de website (onder “over
ons” in het menu) beschikbaar worden gemaakt.
7. Contributie
Op dit moment bedraagt de contributie voor gewone leden € 24 op jaarbasis, evenveel als het minimale bedrag voor
landelijke leden. De laatste gaat echter elke 3 jaar geïndexeerd worden en zal in 2022 waarschijnlijk verhoogd worden
naar € 26. Dat wordt dan ook de adviescontributie voor afdelingen. Wij hebben besloten om dit (voorlopig) niet te vol
gen omdat onze financiële situatie uitermate rooskleurig is. Weliswaar is op de jaarvergadering van 2011 ingestemd
met een jaarlijkse indexering, maar daar is sindsdien geen gevolg aan gegeven.
Huisgenootleden betalen nu € 3 per jaar. Omdat de afdracht aan de landelijke vereniging genormeerd wordt op 50%,
houden we straks vrijwel niets meer over deze € 3, daarom stelt het bestuur voor om, alleen voor dit type lid, het con
tributiebedrag toch te verhogen naar € 5. De vergadering gaat daarmee unaniem akkoord.
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8. AVG en privacy
De voorzitter herhaalt nog even dat per 1 mei 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht
is geworden, welke organisaties uiterlijk op 25 mei 2018 moesten toegepast hebben, inclusief een publieke verklaring
over het te voeren beleid. Deze verklaring is te vinden op onze website (bij “over ons”). Belangrijkste is dat wij niet
meer persoonsgegvens registreren en bewaren dan strikt noodzakelijk en ons inspannen om “lekken” daarvan te
voor-komen. We moeten deze regels echter niet strikter gebruiken dan voorgeschreven. Mailtjes naar kleine groepen,
bijv. werkgroepleden, kunnen nog steeds met alle adressen onder Aan… gestuurd worden (i.p.v. onder BCC…) indien de
geadresseerden daarmee akkoord gaan.
9. Jaarverslag
Het concept jaarverslag is voor leden via een link in de nieuwsbrief ter inzage (geweest). Men kan nog tot 15 februari
correcties en/of aanvullingen sturen naar de secretaris. Daarna wordt de definitieve versie gepubliceerd op de website
en op kleine schaal in gedrukte versie.
10. Jaarrekening en balans 2018
De penningmeester loopt aan de hand van een presentatie door de jaarrekening en geeft daarbij een toelichting bij
grote afwijkingen in vergelijking met de oorspronkelijke begroting. De belangrijkste punten zijn.
Inkomsten
Cursuswerkgroep: Hoog bedrag, maar vooral geïncasseerd voor regionale cursussen; grootste deel gaat weer naar an
dere afdelingen. Komt dus terug bij uitgaven.
Uitgaven
*

Waterwerkgroep: Aanschaf vallen doorgeschoven naar 2019.

*

Padenwerkgroep: Vervanging van schildjes op paaltjes in wandelroutes.

*

Onderhoud gebouw: Kosten voor reparatie CV en meer gepoetst dan bedoeld.

*

PR: Aanschaf nieuwe fleecevesten met logo voor vrijwilligers met publieke functie.

*

Materiaal: Aanschaf nieuwe schepnetjes voor slootjesdagen.

*

NGO (NatuurGidsenOpleiding): Hiervoor was nog € 9417 gereserveerd, inclusief € 2500 vanuit het bestuur voor
eventuele tegenvallers; dat is niet gebruikt en wordt teruggeboekt. De feitelijke kosten waren desondanks flink
lager. Bestemming saldo wordt uitgelegd onder balans.

*

Publieksactiviteiten: Minder uitgaven vanwege niet doorgaan Nacht van de Nacht.

*

Resultaat: Een “verlies” van ruim € 3800, met name vanwege aanschaf fleecevesten.

Balans
*

Kas KLE en NGO komen te vervallen.

*

Debiteuren: nog niet uitbetaalde 2de termijn Wandelroutenetwerk.

*

De waarde van D’n Aard wordt niet geïndexeerd en blijft op € 60.000 staan.

*

De zonnepanelen worden afgeschreven in 15 jaar en het nieuwe meubilair in 10 jaar.

*

Reservering IVN Eindhoven blijft constant en lijkt inmiddels overbodig.

*

Reserveringen lustrumviering, materiaalaanschaf, inventaris, dak, CV en groot onderhoud worden jaarlijk aan
gevuld uit de resultatenrekening. Materiaalaanschaf en inventaris deels uit reservering NGO vanwege specifiek
gebruik (laptop 50% en meubilair 20%).

*

Reserveringen jeugd-IVN, KLE en wandelroutenetwerk zijn aangepast op basis van saldo 2018.

*

Reservering NGO: Hierop resteert nog € 500 voor een terugkomdag in 2019. Het overige saldo is geboekt naar
een nieuwe reservering: Verduurzaming gebouw. Vanwege de noodzaak om “van het gas af te gaan” moeten we
flink reserveren. Door het incidentele gebruik is er geen standaard oplossing.

Vragen n.a.v. de jaarrekening en balans
Heine van Maar: Stelt voor om de reservering Verduurzaming gebouw veel sneller te vullen; met onze voorbeeldfunctie
zouden we voorop moeten lopen. De voorzitter beaamt dat volledig en in het bestuur wordt dat het belangrijkste thema
in 2019.
Frans Slegers ziet er geen probleem in om reserveringen over te hevelen of om extra verlies te nemen.
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11. Verslag kascommisie
Hans Brave presenteert, mede namens Marian Kesseler en Johan Couwenberg, hun verslag van de kascontrole. Die
heeft plaatsgevonden op 24 januari in D'n aard. De conclusie van het onderzoek is dat de balans per 31-12-2018 en de
resultatenrekening over het boekjaar 2018 een getrouw beeld geven van de financiële situatie van de Vereniging en dat
de verslaglegging helder en nauwkeurig heeft plaatsgevonden. De kascontrole commissie stelt daarom voor om de
penningmeester décharge te verlenen; de vergadering stemt met applaus in.
Daarnaast presenteert Hans een aantal bevindingen:
Het is goed dat er twee contante kassen zijn opgegeven; wellicht de laatste volgend jaar?
De penningmeester voert de administratie in Excel i.p.v. in een boekhoudprogramma; dat vergt zeer nauwkeurig werk
bij het handmatig overnemen van kruisposten en daarbij zijn fouten snel gemaakt. Hoewel die niet zijn geconstateerd,
wordt geadviseerd om die stap toch een keer te maken. De penningmeester laat dat over aan zijn opvolger.
Benoeming kascommissie
Hans Brave treedt statutair af. Marian Kesseler en Johan Couwenberg blijven in functie. Martien van de Ven is bereid
om de plaats van Hans in te nemen.
12. Verkiezing bestuur
Thea den Otter, Anita Liebregts en Gerard Lijten zijn statutair aftredend en Harrie Kesseler heeft besloten om zijn ter
mijn een jaar eerder te beëindigen. Gerard is bereid om nog een termijn van maximaal vier jaar door te gaan. Anita
stelt zich nog beschikbaar totdat er een ingewerkte vervanger vanuit Eindhoven beschikbaar is. Daarnaast draagt het
bestuur Jos de Bruijn voor als nieuw bestuurslid. Jos woont in Eindhoven en heeft recent de NatuurGidsenOpleiding af
gerond. Verder hebben zich geen kandidaten gemeld. De voorzitter roept de aanwezigen op om nu alvast na te denken
over een kandidaatstelling volgend jaar. De zittende leden vertellen graag wat een bestuursfunctie inhoudt en iedereen
is welkom voor een proefstage.
De voorzitter bedankt Thea en Harrie voor hun inzet gedurende vele jaren en ondersteunt dat met een kadobon en een
zelfgemaakt insectenhotel. Van de aanwezigen ontvangen beiden een applaus, gevolgd door een een tweede ter goed-
keuring van de (her)benoeming van Jos, Anita en Gerard.
Paul Olijslagers is aftredend in 2020, Etje Hendrikx in 2021 en de overigen in 2023.
Etje Hendrikx heeft aangegeven om af te treden in 2020
Anita Liebregts treedt af wanneer een Eindhovens bestuurslid is ingewerkt
13. Begroting 2019
De pennigmeester presenteert de begroting voor 2019 aan de hand van een aantal lichtbeelden. Er is slechts één be
langrijk verschil ten opzichte van 2018 en dat betreft een bedrag van € 3500 voor het vervangen van de TL- en PL-ver
lichting in het gebouw door LED-armaturen. Zoals zojuist vastgelegd in het nieuwe reglement, is daarvoor toestem
ming nodig van de ledenvergadering. Alle aanwezigen stemmen hier mee in. Alsnog een paar vragen:
Frans Slegers: Is het niet zinvol om dan een extra reservering Verduurzaming gebouw op te nemen? De penningmeester
antwoordt daarop dat het bestuur dat ook nog van plan is, waarbij het uitsluitend gaat om het overhevelen van be
staande reserveringen naar deze nieuwe post.
Hans Brave: merkt nog een typefoutje op: resultaat 2018 moet resultaat 2019 worden. De penningmeester zal dat aan
passen.
14. Rondvraag
Wim van der Ven: Vond een krat met gereedschap op de vrieskist van de KNNV; die is daar niet voor bedoeld! Paul Olij
slagers trekt daarvoor het boetekleed aan en zal zorgen dat dit niet meer voorkomt.
Ellen van Beek: Vraagt zich af wat de status is van de digitale agenda voor D’n Aard. De secretaris antwoordt hierop dat
de overstap van de papieren agenda nog hangt op respons vanuit de KNNV. Hij heeft pas sinds een dag één enkel
gmail-adres ontvangen. Hij zal de KNNV een termijn stellen van nog een week, waarna de overgang bevestigd zal wor
den.
Etje Hendrikx: Heeft recent tot drie keer toe geconstateerd dat de deur van D’n Aard niet afgesloten was bij aankomst.
Mogelijk is ze zelf schuldig aan één keer, maar vraagt aan alle sleutelhouders om hier extra attent op te zijn.
15. Vaststellen nieuwe datum ALV
De datum voor de volgende jaarvergadering is vastgesteld op dinsdag 4 februari 2020, aanvang 20:00 uur in D’n Aard.
16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur en nodigt de aanwezigen uit om nog even gezellig na te praten onder
het genot van een drankje en een hapje (met dank aan Lucy).
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Waterschapsverkiezingen
GERARD LIJTEN

Wie het nieuws een beetje volgt, zal het niet ontgaan zijn dat er op 20 maart verkiezingen zijn voor de Provinciale Sta
ten. Minder bekend is dat op de zelfde dag ook gestemd gaat worden voor het algemeen bestuur van de waterschappen.
Ik ben daarvoor kandidaat.
Het waterschap is verantwoordelijk voor schoon, voldoende en veilig oppervlakte- en grondwater. Dat is niet alleen
van levensbelang voor ons mensen, maar ook voor plant en dier. De 9 partijen die deelnemen aan de verkiezingen
streven er allemaal naar om deze taken zo goed mogelijk uit te voeren, maar elke partij vanuit de eigen achtergrond.
Water Natuurlijk is alleen actief als waterschapspartij, speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, land
schap en recreatie in de waterschappen beter te kunnen beschermen. Het is landelijk de grootste partij en in alle 21
waterschappen vertegenwoordigd. Als secretaris en actief lid van meerdere werkgroepen bij IVN Veldhoven Eindhoven
Vessem zet ik mij in voor de bescherming van de lokale natuur. Om de zelfde reden ben ik vanuit Water Natuurlijk (lijst
1, nr. 23) verkiesbaar voor het algemeen bestuur van Waterschap de Dommel. En ik niet alleen, ook IVN-VEV lid Leon
hard Schrofer is kandidaat op de zelfde lijst als nr. 38.
Het waterschap is net als de gemeente een overheidsorgaan. Het algemeen bestuur is te vergelijken met de gemeente
raad, het dagelijks bestuur met het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) en de watergraaf met de burge
meester. Als overheidsorganisatie worden ook belastingen geheven, welke ingezet worden voor het uitvoeren van de,
grotendeels wettelijk vastgestelde, taken. Het Waterschap dient te zorgen voor:
*

Droge voeten: voorkomen van wateroverlast in het beheergebied (onder meer door het aanleggen van waterber
gingsgebieden en het op orde brengen van regionale keringen)

*

Voldoende water: zowel voor de natuur als de landbouw is het belangrijk dat er niet te veel en niet te weinig water
is. Daarvoor reguleert het waterschap het grond- en oppervlaktewater

*

Natuurlijk water: zorgen voor flora en fauna in en rond beken en sloten door deze waterlopen goed in te richten en
te beheren

*

Schoon water: zuiveren van afvalwater en vervuiling van oppervlaktewater aanpakken en voorkomen

*

Mooi water: stimuleren dat mensen de waarde van water beleven, door onder meer recreatief gebruik

Naast de gemeenschappelijke doelen is mijn persoonlijke ambitie om, als lid van het algemeen bestuur, een directere
rol te spelen in het toegankelijker en aantrekkelijker inrichten van onze beken en beekjes. Het water moet overal de
vrije loop krijgen in een brede, natuurlijke zone met voldoende ruimte voor iedereen om al wandelend te genieten van
onze mooie, Brabantse beekdalen. De Run kan net zo mooi worden als de Dommel!
Hopelijk inspireert deze toelichting iedereen om, in ieder geval, te gaan stemmen voor het Waterschap op 20 maart.
Weet je nog niet op welke partij? Op de website van het waterschap (www.dommel.nl) vind je een kieskompas onder
het blokje “Waterschapsverkiezingen 2019”.
Water Natuurlijk, Lijst 1 – nr. 23
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Bloeiende hazelaars: Saskia Verberne

Foto: Eugenie Verstegen

