Notulen IVN-jaarvergadering 2019
Afmeldingen:
Frits Lammers, Cees Meijer, Arjen Jeurgens, Paul Colen, Rick van Bree, Marcel Cox, Marianne Swinkels,
Clemence Muno, Kees Burghouts, Martien van Loon
Aanwezig:
Marleen Verboven, Ben Swinkels, Inge van Vonderen, Ton en Anneke op den Buijs, Erik Paaijmans, Cees
Dietvorst, Arnoud van de Kam, Dieny van de Heuvel, Jan Bijnen, Gon Bijnen, Giel Biemans, Henk
Beekmans, Jo Kuijpers, Hein Maas, Hans Brouwers, Bernadette Vervoort, Frans van de Heuvel, Michel
Verhoeven, Gerrit Post, Ineke Groenendaal, Henk van Lierop, Jos Dijstelbloem, Nico Kuijlaars, Annette
Brand, Koen Brand, Adrie Beekmans, Tom van den Heuvel, Cor Peters, Anita Slaats, Antoon Verhoeven,
Dilia Verhoeven, Gemma van Gestel, Sylvia van Gisteren, Tonny van Noordwijk, Antionette van Bree,
Ben van Noordwijk, Klaas Althuizen, Jos Gruijters
Notulen jaarvergadering 2018
Geen opmerkingen
Diverse bestuurspunten
Crowdfunding; Ben Swinkels, Harry Loring en Bert Lemmens gaan naar een bijeenkomst voor
crowdfunding om te kijken of we hiermee geld kunnen inzamelen voor het restant bedrag van ons
gebouw.
Jaaroverzicht IVN 2018
Omdat er vele activiteiten vorig jaar zijn geweest worden er een aantal
onderwerken uitgelicht. De rest is te lezen in het jaarverslag welke tzt op de website
staat.
•
•
•
•
•

Wandelingen; gemiddeld 11 meer tov 2017
Waterwerkgroep heeft een extreem droog jaar achter de rug. Daardoor
heeft men minder kunnen doen dan gepland. Wel een succes: De
Kamsalander is gevonden. Dit is sinds 1950 slecht 4x geregistreerd.
Publicaties; 4x weer een prachtig blad. BEDANKT!
Jeugd: weer volle groepen. Naast het jeugd IVN hebben we ook 300 kids
bereikt doormiddel van o.a. bomenproject.
Bijzondere gebeurtenissen
o Oprichting cursuswerkgroep
o Doorstart bomenwerkgroep
o Gebouw – wanden en fondsenwerving
o Plantencursus
o Weiland de blauwe Schut

Terugblik wensen van 2018
• Werkgroep Cursussen
Opgestart met 3 leden; Annette, Klaas en Marjolein
• Weiland de Schut
Succesvol; oktober 2018 vond de opening plaats
• Gebouw renovatie-wanden
Gedeeltelijk gerealiseerd – wachten op nieuwe financiële middelen
• Coördinatie Bermen inventarisatie
Geen actie op gedaan.
• AVG
Privacy beleid opgesteld en besproken in klankbordgroep vergadering

•

Werkgroep sponsering
Nog geen concrete Werkgroep. Wel aantal acties hebben gelopen (Jan Linders en SpecSavers)

Wensen voor 2019
• Gebouw renovatie-wanden
• Verdere ontwikkeling cursus werkgroep
• Werkgroep sponsoring
• Coördinatie Bermen inventarisatie
• Nieuwe bestuursleden en voorzitter
• PIN automaat

ALLE IVN-ERS BEDANKT voor al je vrijwilliger uren!
Penningmeester
De penningmeester geeft uitleg over de financiele stand van zaken
Penningmeester bedankt een aantal leden mbt schenkingen aan het IVN.
Kascommissie
Tevreden en inzichtelijk. Gedechargeerd door Antoinette en Henk. Commisie
bedankt!
Nieuwe Kascommissie; Henk Beekmans en Tom van de Heuvel. Jos Gruijters is reserve.
Advies commissie:
• Verzekering bedrag gebouw herzien
• Inventarisatie lijst maken van alle materialen die we hebben ivm verzekering
Jubilea
Nelly Strijbosch was vorig jaar 25 jaar lid. Zij heeft onlangs alsnog het speldje opgespeld gekregen.
Dilia en Antoon Verhoeven waren beide 40 jaar lid
Anneke op den Buijs was 25 jaar lid.
Herbenoeming/bestuurswijzigingen
Jan heeft te kennen gegeven te stoppen met bestuurslid
Kees heeft vorig jaar reeds aangegeven te stoppen als bestuurslid
Wij danken beide heren voor als hun jaren inzet!
Annette Brand heeft aangegeven als stagair in het bestuur te stappen. Dit om te ervaren of bestuurlid
iets voor haar is.
Klaas heeft aangegeven het voorzitterschap niet te willen overnemen. Ben Swinkels blijft nog een jaar
voorzitter. Wel moet het IVN op zoek naar een nieuwe voorzitter. Klaas blijft in het bestuur om de
educatieve kant van het IVN te stimuleren
Inge blijft nog een jaar aan als penningmeester en wel dan door als bestuurslid – sponsering. Bestuur
heeft Marjolein benaderd – penningmeester IVN Son en Breugel – of zij het voor IVN Laarbeek wil gaan
doen.
Bestuur samenstelling
Functie
Voorzitter (Ben S)
Bestuurslid 6(Inge)
Bestuurslid 5 (Marleen)

Functie
Bestuurslid 3 (…)
Bestuurslid 1 (Ben v N)
Bestuurslid 2 (Klaas)
Bestuurslid 4

Jaar
2020
2021
2022
2023

Rondvraag/sluiting
Applaus voor het bestuur.
Ledenweekend (20-22 sept) wordt dit jaar weer georganiseerd. Er wordt een snelle inventarisatie
gemaakt mbt interesse. Er bleek voldoende animo te zijn. Kosten ongeveer 125 euro pp.

Presentatie Tuinvogelconsulent; Antoon Verhoeven
Als vrijwillig tuinvogelconsulent maakt Antoon een tuinadvies met vlekkenplan voor het inrichten van
een vogelvriendelijke tuin c.q. natuurvriendelijke tuin.
Een dergelijke tuin is aantrekkelijk voor het verbeteren van de biodiversiteit.
Op de website http://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuinadvies kan men een tuinadvies
aanvragen.
Antoon is voor Vogelbescherming Nederland werkzaam in de regio van de peelgemeenten (Laarbeek,
Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten en Someren).
Vrijwilligerspenning Jan Bijnen
Door Cees Dietvorst is een vrijwilligerspenning aangevraagd voor Jan. Deze wordt uitgereikt door
wethouder Monica Slaets.
Jan is 22 jaar bestuurslid geweest en reeds 33 jaar IVN Lid. Daarnaast heeft Jan allerlei
natuuractiviteiten georganiseerd of daaraan bijgedragen. Zie voor meer detail:
https://www.laarbeek.nl/actueel/nieuws/vrijwilligerspenning-laarbeek-voor-jan-bijnen

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.

