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Doelstelling van het IVN
Het IVN is het. Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, afdeling Helmond.
De vereniging organiseert activiteiten om de schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is plezier in en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu te stimuleren.

Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in
de breedste zin van het woord.
Activiteiten van het IVN in Helmond
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiseren van wandelingen en excursies voor leden en publiek
Organiseren van cursussen
Begeleiden van natuurprojecten voor basisscholen en scoutinggroepen
Begeleiden jeugdafdeling
De natuur in met verschillende werkgroepen
Organiseren van lezingen
Uitgeven van een digitale Nieuwsbrief en een Jaarboekje De Kattenstaart
Deelnemen aan tentoonstellingen en markten
Participeren in diverse gemeentelijke en regionale overlegstructuren
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Van de voorzitter
Een nieuw begin! Zo zou je het activiteitenjaar 2018 gerust mogen noemen.
Want in speeltuin Helmond-West openden we ons nieuwe trefpunt in maart
van dat jaar. Hadden we vooraf kunnen dromen hoe fijn we daar terecht
zouden komen, we zouden er direct voor getekend hebben. Zo eenvoudig
ging het allemaal niet; het was best even wennen, even aftasten, even goed
nadenken en vooral een paar keer even goed doorpraten met de leiding en
het bestuur van de speeltuin. Dat is allemaal geweldig verlopen. En op 24
maart 2018 hebben we ons trefpunt De Koekoek feestelijk in gebruik
genomen onder grote belangstelling van de Helmondse IVN-leden en tal van
genodigden. Een heerlijke middag werd het, gevolgd door een fantastische
open dag op zondag 25 maart. We troffen het met een geweldig mooi
voorjaarsweertje en…….. we troffen het met de fantastische inzet van onze
werkgroepen die samen een geweldig programma hebben neergezet!
Nogmaals een woord van dank aan iedereen en een groot compliment! IVNHelmond heeft zich opnieuw op de kaart gezet en hoort er nu, bijna een jaar
later, weer helemaal bij in Helmond. De deelname aan onze diverse
wandelingen was overweldigend in 2018, het aantal bezoekers en
deelnemers aan onze cursussen en lezingen overtrof de verwachtingen,
inclusief de fototentoonstelling naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van
de Werkgroep Natuurfotografie. De inloopavonden werden en worden
prima bezocht en we konden na een lange periode weer twee nieuwe
natuurgidsen verwelkomen! Wat een succes zou je kunnen zeggen en dat is
het zonder meer ook! Als bestuur kunnen we alleen maar tevreden zijn met
het verloop van zo’n jaar. Maar we hebben nog genoeg te doen; achterover
leunen is er voorlopig niet bij. Dat lees je elders in dit jaarboekje De
Kattenstaart. Heb je er vragen over of opmerkingen? Kom dan naar de ALV
op donderdag 28 februari. En voor nu: de schouders er weer onder! 2019
moet een jaar worden van voortzetting bestaande activiteiten en uitbreiding
daarvan met nieuwe natuur educatie in en vanuit ons trefpunt De Koekoek.
Nogmaals dank voor ieders inzet in 2018 en heel veel plezier met jullie
activiteiten in 2019!
Ad Adriaans, voorzitter
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Algemene ledenvergadering 2019.
Datum: 28-02-2019 aanvang: 20.00 uur Locatie: /de Koekoek
Agenda
1. Opening door de voorzitter
• Afmeldingen
• Presentielijst
2. Ingebrachte agendapunten en vaststelling definitieve agenda
•
3. Goedkeuring notulen ALV 20180301 en extra ALV 20180927
4. Mededelingen vanuit het bestuur
• Automatische incasso contributie m.i.v. 2020
• Aflossing ledenlening
• Ontwikkelingen Natuurplatform
5. Vanuit het bestuur: Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019
6. Jaarverslagen Werkgroepen 2018 en Jaarplannen 2019
7. Decoreren leden: jubilaris Peter le Cocq-d'Armandville 40 jaar
8.
Pauze met felicitatieronde jubilaris
9. Financieel Jaarverslag 2018 en Begroting 2019
• Alg. financiële staat
10. Verslag kascontrolecommissie 2018:
• Frank Schulkes en Teun van den Bosch
11. Verkiezing kascontrolecommissie 2019
12. Bestuursverkiezing
• Volgens rooster zijn Ad Adriaans en Setty Vos aftredend.
Conform de statuten zijn beide niet meer herkiesbaar vanwege
het bereiken van het maximum van twee bestuursperioden.
Beiden willen echter nog wel een periode verder, stellen zich
dus opnieuw kandidaat.
De vergadering zal hierover eerst een besluit moeten nemen.
• Leden die ook een bestuursfunctie ambiëren kunnen zich melden
bij het bestuur, tenminste 5 dagen vóór de ALV 2019 of worden
voorgedragen door minstens vijf andere leden.
Zie de Statuten art. 9 lid 5.
13. Rondvraag en Sluiting
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Notulen ALV 2018
Aanwezig:
39 leden inclusief 3 bestuursleden
Afmeldingen van:
Marij van Gestel, Wilma Taks, Lodewijk den
Breejen, Marjon van Wijk, Carla van Hal, Marion Dings, Anton Roeffen,
Sabine Ackermans, Frank Schulkes, Els van Poppel en Fransje van Noort
Opening door de voorzitter
Ad opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij is
verheugd dat er, ondanks het slechte weer, een goede opkomst is.
Hij memoreert enkele zaken van het afgelopen jaar:
• Het was een jaar van zoeken en bouwen maar ook van de realisatie
van het nieuwe trefpunt in de Speeltuin
• We verloren Ari Martinali na een kort ziekbed, de nieuwe
Natuurgidsenopleiding bracht 3 nieuwe kandidaten, waarvan er 2
(Marjon en Ron) dit jaar succesvol zullen afronden. Het
Natuurbod B5 ging van start en Toon Verhees ging voor de
tweede keer strijken met de eer voor de foto van het jaar.
• We hebben ook een algemeen probleem: de vergrijzing van de
IVN-afdelingen, ook landelijk en regionaal. Dit moet onze
aandacht blijven houden. Gelukkig groeit het ledenaantal nog wel.
• Voor het Natuurplatform was het jaar succesvol. We hebben
structureel overleg met de gemeente en de samenwerking wordt
vastgelegd in een convenant.
Notulen van de ALV van 23 februari 2017
Geen op- en aanmerkingen, het verslag is goedgekeurd.
Ingebrachte agendapunten
De voorzitter wil na punt 6, net voor de pauze, de huldiging van de
jubilarissen doen.
Mededelingen vanuit het bestuur
• In week 22 vindt weer de collecte van het Anjerfonds plaats. Zeer
de moeite waard vanwege de opbrengst (€416,- in 2017). Graag
massaal aanmelden als collectant, de lijst gaat rond. Jack Schatorjé
zal weer de coördinatie doen.
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• De Rabo Clubkas Campagne gaat ook weer lopen. Deze was in
2017 zeer succesvol (€1450,-) en dat moeten we minstens kunnen
evenaren. Probeer vooral Rabobank rekeninghouders te bewegen
om zich als lid van de coöperatie aan te melden zodat ze stemrecht
hebben. En dan natuurlijk stemmen op IVN en mogelijk andere
natuurverenigingen binnen het Natuurplatform.
• Er is een mooie nieuwe folder gemaakt met algemene informatie
van IVN Helmond. Zeer kleurrijk en voorzien van mooie foto’s.
Met dank aan Marij van Gestel en Jan van Bommel. De folders
liggen op tafel en voor iedereen beschikbaar. Vanaf nu liggen alle
folders voortaan in De Koekoek.
Jaarverslag bestuur 2017 en jaarplan 2018
• Op pagina 11 t/m 16 van de Kattenstaart is het verslag opgenomen.
De voorzitter loopt er punt voor punt doorheen. Er zijn geen
opmerkingen van de vergadering.
• De verhoging van de landelijke afdracht zal per 1 januari 2019
leiden tot hogere contributie voor de afdeling.
• Door het jaar heen zijn er veel activiteiten georganiseerd. Van
inloopavonden tot ledenuitstapje, en van Natuurmarkt tot
ledenfeest, waarop ook de naam van het trefpunt is gekozen: De
Koekoek.
• Aan het eind van het jaar hadden we 113 leden, 24
huisgenootleden, 16 donateurs en 1 scoutinggroep. Het jeugd-IVN
had 19 leden.
• De bestuurssamenstelling zal vandaag eindelijk uitgebreid worden
met twee nieuwe kandidaten.
• In het jaarplan ligt de nadruk op het faciliteren van natuureducatie,
natuurbeleving en sociale cohesie samen met de twaalf
werkgroepen.
• Landelijk zijn nieuwe statuten vastgesteld die zijn uitwerking heeft
op de statuten van de afdeling. Deze worden dit jaar opgesteld en
zullen in een extra ALV door de leden vastgesteld gaan worden,
evenals het Huishoudelijk Reglement.
• De Koekoek is vanaf dit jaar het centrale punt voor de afdeling.
• Dit jaar wordt veel aandacht geschonken aan ledenwerving met de
nadruk op verjonging van de vereniging. Dit betekent dat we aan
de weg moeten timmeren om ons imago te versterken met o.a.
nieuwe folders, nieuwe outfit, visitekaartjes etc.
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• Digitale communicatie wordt steeds belangrijker, maar goede
zichtbaarheid in de gedrukte media levert ook veel respons op.
Voor de coördinatoren is een digitale agenda beschikbaar waarin
activiteiten op elkaar afgestemd kunnen worden.
• Na de cursus levensreddend handelen voor coördinatoren, blijven
we werken aan veiligheid, zowel fysiek als mentaal.
• We gaan meer natuuractiviteiten organiseren vanuit De Koekoek en
de speeltuin.
Jaarverslagen Werkgroepen 2017 en jaarplannen 2018
• De werkgroep PR is gereorganiseerd en Marij van Gestel is
coördinator geworden, naast haar rol als perscontactpersoon.
• Setty geeft aan dat de werkgroep Lezingen fijn samenwerkt met
de KNNV. Het programma voor 2018 is nagenoeg vol gepland.
• De werkgroep Cursussen heeft een Grassencursus gepland in mei
met twee excursies. Op de vraag van Jos van Rooij of de cursus
Landschap en Natuurhistorie van de baan is, antwoordt Setty dat dit
niet zo is. De cursus is uitgesteld vanwege ziekte van docent Hans
van de Laarschot, maar deze zal opnieuw benaderd worden. Er zijn
nog plannen voor een cursus vleermuizen later in het jaar.
• De Seniorenwandelingen worden over het algemeen goed
bezocht.
• De Fotowerkgroep heeft zijn verslag vooral in plaatjes gemaakt
(in kleur op de website!). Jan van Bommel geeft aan dat dit jaar
vooral in het teken zal staan van het 5-jarig bestaan. Will van
Berkel geeft een compliment voor de cursus Lightroom die
momenteel wordt gegeven.
• Op het uitgebreide verslag van de Vogelwerkgroep heeft Stephan
niet veel toe te voegen. Wel meldt hij dat geëxperimenteerd gaat
worden met vogellokgeluiden om zwaluwen in de zwaluwtil te
krijgen. Jan de Leeuw is iets aan het bouwen.
• Theo van Loo van de Plantenwerkgroep meldt nog dat de
samenwerking met IVN Bakel goed bevallen is en zeker zal
worden voortgezet.
• Er is afgesproken dat twee leden van het KNNV mee gaan
inventariseren met de Plantenwerkgroep.
• De werkgroep Natuurbeheer ziet de activiteiten en vooral het
aantal externe deelnemers groeien. Ook het inzetten van b.v.
scoutinggroepen werkt goed. Jan van de Rijt merkt op dat Jos
Kerssemakers van de gemeente overstapt naar Staatbosbeheer.
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Volgens Ad blijft er nog voldoende expertise bij de gemeente om
mee samen te werken.
De Bomenwerkgroep kampt met wat verminderde belangstelling.
Er is behoefte aan uitbreiding. Ad roept iedereen op om dit mede te
stimuleren.
De Natuurgidsenwerkgroep geniet steeds meer belangstelling bij
de natuurwandelingen. Dit is mede te danken aan de ruime
aandacht in de pers met dank aan Marij van Gestel. Anne geeft aan
dat de groepen nu vaak zo groot zijn dat het moeilijk wordt de
boodschap nog over te brengen. De oplossing is om meer gidsen in
te zetten, maar die zijn weer beperkt beschikbaar.
Tenslotte meldt Maria Nijssen van het Jeugd-IVN dat ze inmiddels
hulp hebben van een stagiair van het Knippenberg College. Ook
loopt er een project van ‘natuurgids-in-opleiding’ Ron samen met
het jeugd-IVN.

Huldiging jubilarissen
De voorzitter richt het woord tot de twee jubilarissen die beide 25 jaar lid
zijn en een grote staat van dienst hebben:
•

Mieke van Loo volgde in 1992 de Natuur en Milieucursus en was
van 1994 tot 2000 secretaris van het bestuur. Ze was schoolgids
van 2001 tot 2011 en coördinator van de schoolgidsenwerkgroep
van 2001 tot 2006. Ad rijkt de oorkonde uit en speldt de
verzilverde speld op.
• Teun van den Bosch volgde de natuurgidsencursus in Heeze in
1992/1993 en was vanaf 2003 een aantal jaren schoolgids in
Helmond. In 2015 volgde hij de vogel- en insectencursussen in
Helmond. Ook Teun kreeg de oorkonde en een verzilverde speld.
Hij gaf aan dat niet hij bedankt moet worden, maar dat het bestuur
alle lof krijgt voor al hun inspanningen.
• Setty reikt beide jubilarissen een bloemstukje uit.
Vervolgens vraagt de voorzitter aan Theo Vliegenberg om naar voren te
komen. Hij heeft vele jaren nauwgezet de ledenadministratie gevoerd en
heeft nu aangegeven om dat binnenkort over te dragen aan de secretaris.
Ad bedankt hem daar uitgebreid voor en Setty overhandigt ook hem een
bloemstukje.
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Voorstel ereleden
De voorzitter geeft vervolgens aan dat we staan op de drempel van een
tijdsgewricht: van hoe het was naar hoe het wordt, van oud naar nieuw. Een
nieuwe huisvestingslocatie op een unieke plaats, een nieuwe inrichting met
nieuw meubilair, materialen en apparatuur. Nieuwe ambities, meer educatie
vanuit De Koekoek. Vooruit kijken betekent ook, met gevoel van
erkentelijkheid terugkijken naar het verleden. Dit punt hadden we nooit
kunnen bereiken zonder de inspanningen en verdiensten van mensen uit
voorgaande periodes. En daarom willen we enkele personen daarvoor extra
in het zonnetje zetten:
•

Wim van Loon:
o groen- schoolgidsen cursus gevolgd in 1985
o was beheerder IVN-lokaal Hobostraat
o leider en oprichter Jeugd-IVN
o lid Plantenwerkgroep
o lid Diawerkgroep
o bestuurslid 1986 tot 1989
o daarna coördinator MEIC (Milieu-educatief Informatie
Centrum)

•

Maria Nijssen
o groen- schoolgidsencursus gevolgd in 1985
o coördinator plantenwerkgroep tot 1994
o schoolgids tot 1990
o volgde de natuurgidsencursus 1987/1989
o was redactielid Kattestaart
o is natuurgids
o leidster Jeugd-IVN vanaf 2002
o bezorger ledenblad
Het bestuur stelt voor om Wim en Maria te benoemen tot ereleden. Dit
voorstel wordt door de vergadering met applaus goedgekeurd. De uitreiking
zal plaatsvinden tijdens de opening van De Koekoek op 24 maart 2018.
Pauze
De pauze werd ook gebruikt om de jubilarissen en Maria (Wim was niet
aanwezig) uitgebreid te feliciteren.
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Financieel Jaarverslag 2017 en begroting 2018
In de pauze heeft Rinus het financieel overzicht uitgedeeld. Hij geeft een
toelichting en geeft aan dat de resultaten inclusief de ledenlening is, die
voor dit jaar niet meer terugkomt. Anne Regts vraagt of de nieuwe
inventaris gevolgen heeft voor de verzekering. Dat blijkt niet het geval.
Anne mist ook een bedrag voor terugbetaling van ledencertificaten in 2018.
De eerste uitbetaling gaat per 1 januari 2019 en staat daarom niet op deze
begroting. Er zijn verder geen vragen over verslag en begroting en zijn
daarmee akkoord. Het jaar 2017 is afgesloten met een positief saldo, maar
dit is mede veroorzaakt door de extra ontvangsten uit de ledenleningen
waarvan het grootste deel nog moet worden uitgegeven. De kosten voor de
inrichting lopen volgens begroting. Het saldo op de spaarrekening bedraagt
nog ruim 10.000 Euro maar hiervan is nog 3.000 Euro nodig voor de
realisatie van het project inrichting trefpunt.
Verslag kascontrolecommissie 2017
Jaap Ebben geeft een toelichting en verklaart dat de financiële stukken in
orde zijn bevonden en dechargeert penningmeester en bestuur voor het
gevoerde beleid.
Verkiezing kascontrolecommissie 2018
Jaap heeft het twee jaar gedaan en treedt daarom af. Frank Schulkes is niet
aanwezig, maar aangenomen wordt dat hij het nog een jaar doet. Teun van
den Bosch meldt zich als tweede persoon.
Vaststelling contributie per 1 januari 2019
De verhoging van de landelijke afdracht noopt ons tot verhoging van de
contributie. Het voorstel van €28,- voor leden, €8,- voor huisgenootleden en
€18,- voor donateurs (ongewijzigd) wordt door de vergadering
goedgekeurd.
Bestuursverkiezing
De voorzitter is blij dat we na enkele jaren met een vacature voor secretaris
weer een kandidaat hebben voor deze functie. Theo Penders heeft zich na de
ALV van vorig jaar bij Ad gemeld met de mededeling dat hij het bestuur
wel wilde versterken. Gedurende afgelopen jaar heeft hij al een tijdje
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meegedraaid en hij is nog steeds positief. Op de vraag van de voorzitter of
Theo wordt gekozen, wordt met applaus gereageerd.
Ad is ook blij dat we nog een tweede kandidaat hebben en wel Jan van
Bommel. Hij is al eerder actief geweest in het bestuur als voorzitter, maar
moest toen wegens omstandigheden stoppen. Hij wil nu weer graag zijn
steentje bijdragen. Op voorstel van Ad wordt ook Jan met applaus gekozen.
Rondvraag
•

•

•

•

Antoinette van Bree vraagt of de informatieborden in de Warande niet
vervangen kunnen worden of op zijn minst hersteld kunnen worden. Ze
zijn ernstig beschadigd. De voorzitter had dit ook al opgemerkt en dit
zal meegenomen worden in het overleg met de gemeente. Dit is een
gezamenlijk probleem wat opgelost moet worden.
Jan van de Rijt vraagt of het niet mogelijk is om bij lezingen en andere
activiteiten een vrijwillige bijdrage te vragen van de deelnemers. Hij
ziet dat al vaak bij andere IVN-afdelingen. We zullen dit oppakken en
alle voor- en nadelen afwegen.
Tevens vraagt hij of een informatiebord geplaatst kan worden bij de
oeverzwaluwenwand in Brandevoort. De gemeente staat daar ook
achter. Ook dit zullen we met de gemeente opnemen. Dat is
uiteindelijk ook educatie.
Tenslotte meldt Ad dat het wilgen knotten a.s. zaterdag mogelijk niet
doorgaat i.v.m. met het slechte weer. Hou je mail in de gaten.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met de opmerking dat we een goede
vergadering hebben gehad en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage.
Theo Penders, secretaris

Notulen extra ALV dd 30 aug. en 27 sept 2018
Aantal stemgerechtigde leden:
Aanwezig:
Afmeldingen van:
Frank Schulkes,

155
23 leden inclusief 4 bestuursleden
Henk van Deursen, Marij van Deursen,
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Opening door de voorzitter
Ad opent de vergadering om 20.35 en heet alle aanwezigen welkom.
Het aantal aanwezigen is lager dan bij de eerste vergadering, maar bij
deze vergadering kan besloten worden met de aanwezige leden en is
het quorum van ¾ niet nodig. Met een positief besluit van 2/3 van het
aantal aanwezige leden is nu het voorstel aangenomen. Voor de
volledigheid gaat er een presentielijst rond die door de aanwezige
leden getekend moet worden.
De voorzitter leest de notulen voor van de vergadering van 30 augustus
2018. De aanwezige leden hebben geen opmerkingen en gaan akkoord.
Ter bevestiging worden de notulen door voorzitter en secretaris
ondertekend.
Presentatie belangrijkste wijzigingen
De voorzitter herhaalt nog enkele sheets van de presentatie van de
vorige vergadering. De samenvatting, opening en inleiding worden
nogmaals doorgenomen.
Op een aantal punten heeft dit gevolgen voor de statuten.
Besluit
Vandaag moet besloten worden over twee zaken die de voorzitter
voorlegt:
a. Wijziging van de statuten van de vereniging
overeenkomstig het concept opgesteld door de maatschap:
Trajectum Notariaat, gevestigd te Utrecht, met kenmerk
20170290/58/HVZ, hetwelk opnieuw ter tafel ligt. ➔ Op
de vraag van de voorzitter gaat de vergadering met
algemene stemmen akkoord.
b. Verlening van machtiging, met de macht van substitutie,
aan ieder bestuurslid van de vereniging, aan iedere
kandidaat-notaris en notariële medewerker werkzaam bij
Trajectum Notariaat om de notariële akte van
statutenwijziging te doen verlijden en alle overige
rechtshandelingen te verrichten die de gemachtigde te
dezer zake nodig acht. ➔ Na voorlezing gaat de
vergadering ook met dit onderdeel akkoord met
algemene stemmen.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.
Goedgekeurd d.d.
Ad Adriaans
Voorzitter

Theo Penders
Notulist

Jaarverslag Bestuur 2018 en Jaarplan 2019
2018: Organisatie van de afdeling
In 2018 hebben we vanuit het bestuur vooral ingezet op onze centrale
doelen: natuureducatie, natuurbeleving en bevordering van de sociale
cohesie. We hadden immers een nieuw onderkomen in speeltuin HelmondWest: het IVN-trefpunt De Koekoek! Na alle aandacht in 2017 voor de
realisering daarvan zijn we na de opening eind maart 2018 aan de slag
gegaan met het versterken en het opnieuw opzetten van natuuractiviteiten.
Het voornaamste kenmerk van de verenigingsorganisatie is de
werkgroepenstructuur. Alle werkgroepen kennen een coördinator en leden.
De coördinator is verantwoordelijk voor de contacten met de
werkgroepleden enerzijds en met het bestuur anderzijds
Werkgroepen IVN-Helmond in 2018:
•

Plantenwerkgroep: Theo van Loo

•

Werkgroep Natuurgidsen : Anne Regts

•

Vogelwerkgroep (De Zwaluw): Stephan Meijer

•

Schoolgidsen (slapend): Hans v Hout

•

Werkgroep Natuurfotografie (Kiek Nauw): Jan v Bommel

•

Werkgroep Natuurbeheer: Ad Adriaans

•

Werkgroep PR: Marij van Gestel; vanaf november Jan v Bommel

•

Cursussen: Setty Vos

•

Lezingen: Setty Vos (in samenwerking met KNNV afd. Helmond)

•

Seniorenwandelingen: Setty Vos
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Jeugd IVN: Maria Nijssen

•

Bomenwerkgroep: Ad Adriaans, vanaf de zomervakantie Jeanne
Moorman
Het bestuur vergaderde maandelijks en volgde daarbij de interne en externe
ontwikkelingen.
Statuten en huishoudelijk reglement (HHR):
Het Landelijk Bureau heeft in 2017 nieuwe statuten vastgesteld. Na ruim 30
jaar was IVN Nederland daar wel aan toe. De samenleving veranderde in die
tijd, de aandacht voor de natuur en de manier waarop die tot uiting kwam
veranderde ook. Dat betekende voor ons als Helmondse afdeling dat wij in
2018 onze afdelingsstatuten hebben vernieuwd. Op 4 december werden ze
door voorzitter en secretaris in Utrecht ondertekend! Hierna volgt de nodige
aandacht voor de vernieuwing van het Huishoudelijk Reglement (2019).
Verslag van de voornaamste bestuursactiviteiten::
1. Huisvestingsituatie: Het nieuwe onderkomen van IVN-Helmond is
eind maart 2018 feestelijk in gebruik genomen en is sindsdien steeds
meer een centrum voor natuureducatie gaan worden. Het voldoet in
alle opzichten en steeds meer leden wisten in 2018 de weg naar hun
nieuwe home dan ook regelmatig te vinden.
2. Ledenwerving: Het bestuur heeft het afgelopen jaar het ledenaantal
gelukkig weer zien toenemen. Bijna 20 nieuwe leden konden worden
toegevoegd aan onze ledenlijst. Het betreft over het algemeen
sympathiserende leden maar gelukkig is ook een aantal van hen
inmiddels actief betrokken geraakt bij een van onze activiteiten. Stand
van zaken per 31 dec: leden 148 (130); donateurs 12 (13), jeugdleden
23 (17). Tussen haakjes is de stand per 1-1-2018.
3. Natuurplatform Helmond: Sinds 2014 kennen we de
samenwerkingsorganisatie Natuurplatform Helmond (NPH). Met Groei
en Bloei, KNNV, Natuurtuin De Robbert, Imkervereniging Helmond
en Buurttuin Brandevoort streven we naar meer gezamenlijke
activiteiten, meer nieuwe activiteiten, meer bekendheid en een sterke
samenwerking met onze gemeente. In 2018 is een convenant met de
gemeente vastgesteld en is het Natuurplatform op weg een echte
vereniging te worden met volledige rechtsbevoegdheid.
1. Versterking imago: In 2018 heeft de Werkgroep PR zich opnieuw
ingezet voor een sterke website, regelmatige persberichten en diverse
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nieuwsbrieven. Dit heeft zeker een positief effect gehad. Daarnaast
ging van al onze natuuractiviteiten ook een goed positief effect uit. Het
in gebruik nemen van ons trefpunt De Koekoek is daarnaast ook zeker
van extra betekenis geweest.
Natuurgidsenopleiding: In 2018 hebben twee cursisten met goed
gevolg de eindstreep gehaald van de tweejarige regionale
natuurgidsenopleiding (NGO). Het betreft Marjon van Wijk en Ron
van der Horst. De nieuwe collega-natuurgidsen zijn inmiddels
opgenomen in onze werkgroep Natuurgidsen.
Communicatie: Het bestuur communiceerde ook in 2018 met leden en
donateurs via nieuwsbrieven en andere berichten die op het secretariaat
via e-mail ontvangen worden en vervolgens doorgestuurd. Het
voormalige ledenblad De Kattenstaart kwam ook nu weer uit als
jaarboekje met daarin opgenomen alle verslagen over 2017 en alle
jaarplannen voor 2018. De website had voortdurende aandacht van de
Werkgroep PR en zag er in 2018 beter onderhouden en aantrekkelijker
uit.
Veiligheidsbeleid: In 2018 ging een eerste groep coördinatoren een
cursus levensreddend handelen volgen (reanimatiecursus), waardoor
we hopen dat we in situaties van ongeval of calamiteit meer
verantwoord kunnen optreden. Het eerder vastgestelde
veiligheidsbeleid werd in 2018 uitgebreid met regels omtrent de
nieuwe privacywet (AVG).
Versterking sociale cohesie: In 2018 werden weer de maandelijkse
leden inloopavonden gehouden met een gemiddelde aanwezigheid van
ruim 15 leden. Deze activiteit werd uitgebreid met het wekelijkse IVNcafé dat in december van start ging op de dinsdagochtenden tussen 9
en 11 uur. Daarnaast organiseerde het bestuur weer de druk bezochte
nieuwjaarsbijeenkomst (22 januari) en het ledenfeest (8 december) met
gemiddeld bijna 60 aanwezigen.

Op 1 maart legde het bestuur in een Algemene Ledenvergadering
verantwoording af over het in 2017 gevoerde beleid en legde de plannen
voor 2018 ter goedkeuring voor aan de leden.
Er werden twee bijzondere ledenvergaderingen bijeen geroepen: op 30
augustus en op 27 september 2018 ivm de voorgenomen statutenwijziging
die in december zijn beslag kreeg.
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Jaarplan Bestuur 2019: voornemens
1. Vanuit IVN-trefpunt De Koekoek zoveel mogelijk natuuractiviteiten
organiseren en op die manier proberen te bereiken dat meer mensen
IVN-Helmond ontdekken en waarderen: natuureducatie en
natuurbeleving!
2. Doorgaan met versterking van onze afdeling: goede interne
communicatie, sterke onderlinge contacten, stimuleren saamhorigheid
en sociale cohesie.
3. Deelname aan regio-overleg. IVN-Helmond neemt deel aan drie
vormen:
a. Bestuurlijk overleg (vrz en secr): 4 x per jaar.
b. pr en werving (vrz en webmaster): 2 x per jaar.
c. cursussen (2 x bestuurslid): 2 x per jaar.
4. Vertegenwoordiging in diverse gemeentelijke en regionale
klankbordgroepen al dan niet in samenwerking met het
Natuurplatform.
Overige activiteiten vanuit het bestuur
- Deelname aan de Rabo Clubkas Campagne (april), organisatie deelname
aan Anjercollecte (mei), Helmondse Natuurmarkt (juni), landelijke
Natuurwerkdag (nov).
- Organiseren van diverse ledenactiviteiten (nieuwjaarsborrel, feestavond in
september, ledeninloopavonden) en natuur gerelateerde belevingsexcursies /
ledenuitstapje.
- Vanuit de nieuwe speeltuinlocatie opzetten van passende activiteiten voor
de leden, voor het publiek en voor de jeugd. We zien daarbij diverse kansen:
omgeving binnen de speeltuin, omgeving buiten de speeltuin
(Goorlooppark, Groot Goor).
Namens het bestuur,
Ad Adriaans, voorzitter

IVN PR-werkgroep in 2018
De groep bestond uit: Marij van Gestel (coördinator), Hans van Hout, Ron
van de Horst, Ad Adriaans en Jan van Bommel.
Persberichten door Marij van Gestel
Dit jaar heeft de pr-groep van 19 evenementen publiciteit verzorgd. Hierbij
gaat het voornamelijk over activiteiten in de vorm van:
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- Lezingen/Cursussen en Seniorenwandelingen, hiervoor leverde Setty Vos
alle informatie aan.
- Publiekswandelingen, Anne Regts droeg zorg voor de informatie voor
persberichten.
Marij leverde alle berichten aan de diverse bladen door. Een klus die zij met
veel verve en een hoge kwaliteit gedaan heeft.
Marij gaat per januari 2019 een paar jaar in het buitenland wonen. De
vacature die hierdoor ontstaat is inmiddels ingevuld door Karin de Vos.
Karin is weliswaar geen lid van het IVN, maar van Groei en Bloei. Ze heeft
toegezegd ons zeker voor het komende seizoen bij te staan. Dit betekent dat
we vanuit onze eigen leden nog steeds op zoek zijn naar een collega in de
pr-groep. Jan van Bommel heeft de taak van coördinator van de werkgroep
overgenomen van Marij van Gestel.
Nieuwsbrief door Hans van Hout
Hans heeft dit jaar 6 Digitale Nieuwsbrieven gemaakt. Hiervoor moest hij
menigmaal hengelen bij de leden voor input. Het is hem steeds gelukt om
deze brief netjes uit te werken en te verzenden.
Daarnaast verzorgde hij diverse Nieuwsflitsen met informatie van het
bestuur voor de leden.
Ook verzorgt Hans de gedrukte Kattestaart waarin u nu dit verslag kunt
lezen, naast verslagen van alle werkgroepen.
Facebook door Ron van der Horst:
Alle evenementen zijn door Ron gepost op de pagina. Het bereik hiervan
varieert van 65 personen tot 476 personen per evenement. Het bereik
hiervan bedraagt tussen de 82 en 259 per evenement. De facebookpagina
van IVN Brabant Zuidoost heeft al 290 volgers.
Website door Jan van Bommel
Maandelijks controleert Jan de activiteiten die door de coördinatoren
geplaatst zijn. Regelmatig ondersteunt hij coördinatoren bij het plaatsen van
informatie, door bijvoorbeeld beeldmateriaal toe te voegen. Ook
aanpassingen in het systeem worden door hem verwerkt.
De Pr-werkgroep, Jan van Bommel

17

DE KATTENSTAART Winter 2019

Jaarverslag Nieuwsbrief/ledenblad 2018 en
plannen 2019
✓ In 2018 heeft de redactie 6 nieuwsbrieven, 4 nieuwsflitsen en 1
ledenblad uitgebracht.
✓ We hebben afscheid genomen van mailchimp, het
programma/server was enorm traag geworden, liep regelmatig vast
en werkte vaak helemaal niet
✓ De redactie heeft in 2018 veel moeite moeten doen om de
benodigde copy van de werkgroepen op de website te vinden of
aangeleverd te krijgen. De redactie vertrouwt er nu op dat dit
probleem in 2019 eindelijk definitief is opgelost
✓ De nieuwsbrieven worden nu in een PDF bestand verzonden
waarbij de lay-out zoveel mogelijk lijkt op die van mailchimp.
✓ In 2019 kunt u tegen het einde van de even maanden de nieuwsbrief
tegemoet zien en indien nodig een extra nieuwsflits. Het jaarboekje
De Kattenstaart komt uit in februari.
De Redactie

Jaarverslag Lezingen 2018 en plannen voor
2019
De lezingen organiseren wij samen met het KNNV. De allereerste lezing dit
jaar was in ons nieuwe onderkomen “de Koekoek” in Speeltuin Helmond
West. En meteen bleek de ruimte al te klein voor lezingen. Daarna waren
alle lezingen in het paviljoen van de Speeltuin. We hadden weer acht
prachtige lezingen.
11 januari: Reisverslag natuur in Namibië door Henk van Schaijk, 58
aanwezigen
8 maart: Astronomie, verkenning van het heelal door Wylliam Robinson, 36
aanwezigen
8 mei: Maasheggen van Marius Grutters, 10 aanwezigen
21 juni: IJsland, voornamelijk de vogels, door Jowan Iven, 55 aanwezigen
13 september: Hans de Mars met watermolens en watermolenlandschappen,
30 aanwezigen
11 oktober: Een jaar rondje natuur van Will van Berkel, 30 aanwezigen
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8 november: Reisverslag, natuur en cultuur, van Henk van Schaijk over Sri
Lanka, 22 aanwezigen
Plannen voor 2019:
Tot nu toe gepland:
10 januari: Vogels in Namibië van Frank Schulkes
14 maart: de Koekoek door Lou Megens
11 april: Bevers door Marcel Cox
Alle lezingen zijn in het Paviljoen van Speeltuin Helmond West, de aanvang
is 20.00 u. en de toegang is gratis.
Naast deze lezingen organiseert IVN-Helmond ism IVN Mierlo en HCC
weer twee filmavonden in de Cacaofabriek met vertoning van de film
Portretten uit De Peel.
Setty Vos

Jaarverslag cursussen 2018 en plannen voor
2019
Op 9 juni werd de Regio Natuurgidsenopleiding afgesloten met een
feestelijke diploma-uitreiking. We hebben er twee nieuwe natuurgidsen bij:
Marjon van Wijk en Ron .v.d. Horst. Gefeliciteerd beiden en we zijn heel
trots op jullie.
Dit jaar hadden we twee succesvolle cursussen:
Van 22 februari t/m 19 mei de Tuinreservatencursus, bestaande uit 5
lesavonden en 4 bezoeken aan bijzondere tuinen in Helmond met 20
cursisten. Docent was Anne Regts. De lesboeken Tuinreservaten vielen door
een productiefout van de drukker uit elkaar en werden door IVN Amsterdam
gratis vervangen voor nieuwe exemplaren. Een terugkom avond met 8
cursisten was op 22 november. Op 9 maart 2019 volgt er nog een workshop
snoeien bij Anne.
Geslaagde paddenstoelencursus, met 15 cursisten, van 2 lesavonden op 2 en
16 oktober en een excursie op 10 november voor 6 cursisten. Docent was
Gerard Compiet.
Plannen voor 2019
Op dit moment onderzoeken we weer leuke ideeën voor een cursus. Er komt
in elk geval een 4 seisoenen cursus, meer hierover in de
nieuwsbrief/nieuwsflits..
Setty Vos
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Jaarverslag Seniorenwandelingen 2018 en
plannen voor 2019
In februari begonnen we in een harde, ijskoude oostenwind, en daar
eindigden we in november ook mee. Dat je denkt “wat doe ik hier”. Maar de
wandelingen waren wel leuk.
28 februari: Beweegroute van JIBB (jeugd in beweging brengen) in
Helmond Oost, 12 deelnemers. Het is allang niet meer alleen voor jeugd,
maar nu vooral ook voor ouderen om door te bewegen langer gezond te
blijven.
22 maart: liepen we mee met een JIBB wandeling van de Westwijzer in
Helmond West, 18 deelnemers, onderweg koffiedrinken in het Elkerliek.
23 april: Goorloop Zuid en ’t Groot Goor met onze toen bijna afgestudeerde
nieuwe natuurgids Marjon, 19 deelnemers. Zij heeft ook een
diersporenwandeling door het Goor gemaakt, we werden dus nog even aan
het werk gezet.
15 mei: Bezoek aan Vlindertuin Gemert, 12 deelnemers. Omdat ze 5 jaar
bestaan kregen we de entree tegen gereduceerd tarief met koffie en gebak.
27 juni: Historische wandeling door Mierlo Hout met Frans Schamper, die
onuitputtelijk kan vertellen, 10 deelnemers.
31 juli: Wandeling door de pas vernieuwd ingerichte Zorgtuinderij van
SMO (Stichting Maatschappelijke Opvang) in de Bundertjes, 30
deelnemers.
22 augustus: Wandelroute Mariahout door processiepark en Torreven, 2
deelnemers. Het was een erg warme dag. De ervaring is dat het aantal
deelnemers lager is wanneer we buiten Helmond gaan.
26 september: Goorlooppark Midden was op 8 september officieel geopend,
mooie wandeling door het zo creatief ingerichte park, 26 deelnemers. Met
op het eind een mindfulness-oefening op de tribunes aan de
Kasteelherenlaan.
24 oktober: De door JIBB met gele pijlen uitgezette wandeling door
Dierdonk, 6 deelnemers. Fried gaf uitleg over de grote variatie aan bomen in
de wijk. Het regende voor aanvang van de wandeling.
20 november: Croyroute, wandeling rondom Kasteel Croy, 18 deelnemers.
We wandelen afwisselend op dinsdag- of woensdagochtend, starten om
10.00 u., de wandeling is ongeveer 5 kilometer lang en is gratis, de eindtijd
is ongeveer 12.00 u.
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Plannen voor 2019:
Tot nu toe gepland: 20 februari: JIBB gele pijlen wandelroute door de
Binnenstad.
Setty Vos

Jaarverslag 2018 Fotowerkgroep Kiek Nauw
Ook het afgelopen jaar heeft de
Fotowerkgroep gewerkt aan het
verbeteren van de kwaliteit van het
fotograferen. Er zijn veel foto’s
besproken.
Ons jaarlijkse uitstapje was dit
keer in de Mariapeel. Fred
Asmussen had een mooie
wandeling uitgezet. Er werden
diverse mooie foto’s gemaakt. Na
afloop hebben op een zonnig terras
wat gegeten en gedronken.
De werkgroep vierde dit jaar ook haar eerste lustrum met een expositie. Met
bescheiden trots hebben onze leden op 10 en 11 november een of twee
foto’s per lid gepresenteerd op deze expositie. De belangstelling was goed:
iets meer dan 200 mensen bezochten onze expositie.
Enkele opmerkingen uit het gastenboek:
“Geweldig! Daar kunnen jullie mee voor de dag komen! Het inspireert om
er ook wat meer mee te doen. Ga voort, succes.”
“Een bijzonder ervaring. Prachtig hoe de deelnemers de natuur hebben
kunnen vangen.”
“De foto’s zijn boeiend en verassend. Het leukste is het enthousiasme van de
mensen die er mee bezig zijn.”
Ook werden verschillende foto’s van de werkgroep gebruikt in publicaties.
Het komende jaar gaan we er weer fris tegenaan. De groep heeft er zin in.
We zullen ook in 2019 laten zien dat we mooie beelden maken.
De fotowerkgroep Kiek Nauw.

21

DE KATTENSTAART Winter 2019

Jaarverslag vogelwerkgroep 2018.

We beginnen het jaar met de midwintertelling van watervogels in ‘De
Warande’ en hebben we voor het eerst gebruik mogen maken van het
nieuwe IVN-onderkomen De Koekoek in speeltuin ‘Helmond West’ voor
onze maandelijkse bijeenkomst.
De tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland is dit jaar voor de 15 e
keer en om hier bij stil te staan, hebben we i.s.m. ‘Dit is onze wijk’ en
weekblad Traverse hier extra aandacht aan besteed met medewerking van
wethouder De Vries.
2018 is het jaar van de HUISZWALUW en willen we bij de huiszwaluwtil
in het dierenpark van ‘De Warande’ een geluidsinstallatie plaatsen om de
huiszwaluwen te lokken. Later dit jaar is dit gerealiseerd.
Eind vorig jaar zijn we als IVN betrokken bij het ‘B5 project’ i.s.m. de
Gemeente Helmond, Vogelbescherming Nederland en zijn hier dit jaar
volop mee bezig. Vanwege veel renovatie- en sloopprojecten in de
binnenstad komt de nestgelegenheid van o.a. huismussen, huiszwaluw,
gierzwaluw en vleermuis in het gedrang en leggen wij contacten met
woningbouwverenigingen en de Gemeente Helmond i.v.m. vergunningen en
vervangende nestgelegenheden. Ook hebben we kennisgemaakt met de
nieuwe Stadsecoloog van de Gemeente Helmond, dhr. Albert Raaijmakers.
In maart hebben we met de officiële opening van het IVN onderkomen “De
Koekoek” ons gepresenteerd met het vogelraadspel, en het maken van
insectenhotels. Nu zul je je afvragen insectenhotels, maar zonder insecten
geen vogels. Na realisatie van de oeverzwaluwwand in Brandevoort
hebben we deze geïnspecteerd en herstellingen uitgevoerd, o.a. riet
verwijderd.
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Natuurtuin “De Robbert” heeft in april altijd de eerste open dag en hebben
we als VWG ons hier gepresenteerd aan de bezoekers. Ook zijn we deze
maand met de vogelwerkgroep op een zondagochtend naar het Beuven
geweest.
In het kader van de nationale vogelweek van de Vogelbescherming
Nederland hebben we een stadswandeling gemaakt door de binnenstad van
Helmond en de nadruk gelegd op de huiszwaluw, vanwege het jaar van de
huiszwaluw.
Het jaarlijkse weekendje weg met de vogelwerkgroep hebben we
doorgebracht in de omgeving van Doornspijk en Elburg en zijn ook naar de
Oostvaardersplassen geweest.
Door het mooie weer in de maand juni is dit het moment om de
nachtzwaluw te spotten op de Strabrechtse heide, dus zijn we daar tegen de
schemering naar toe geweest. Deze maand geeft de “Natuurmarkt” acte de
présence en hebben we als vogelwerkgroep vogelhuisjes in elkaar laten
zetten en insectenhotels laten maken, informatie gedeeld en vragen over
vogels beantwoord.
In samenwerking met ‘Dit is onze wijk’ hebben we een filmpje gemaakt
over de gierzwaluwen en nestgelegenheden in de binnenstad van Helmond.
Oktober is de maand van de trekvogeltelling van Sovon en we hebben hier
dus ook aan meegedaan.
November staat in het teken van het schoonmaken van de nestkasten in de
diverse gebieden van Helmond o.a Binderen en park De Warande en is eind
deze maand op de landelijke Sovondag, te Apeldoorn, de nieuwe Vogelatlas
gepresenteerd waar we bij aanwezig waren.
Het hele jaar door hebben diverse leden van de vogelwerkgroep zich binnen
IVN Helmond ingezet bij o.a. de Natuurwerkgroep (wilgen knotten) en
Natuurgidsen (publiekswandelingen en midzomerochtend wandeling
Strabrechtse Heide) en hebben we 2 nieuwe leden mogen verwelkomen bij
de Vogelwerkgroep.
Namens de gehele Vogelwerkgroep wensen we iedereen een goed en
natuurlijk 2019 toe!!
Stephan Meijer
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Jaarverslag 2018 van de Plantenwerkgroep
De Plantenwerkgroep telt op dit moment 12 actieve leden die regelmatig
deelnemen aan de activiteiten van de werkgroep. Verder is er nog één
KNNV-lid dat regelmatig deelneemt aan de inventarisaties.
De gemiddelde leeftijd van de leden is rond 60 jaar. Zoals bij de meeste
werkgroepen is er ook bij de plantenwerkgroep dringend behoefte aan
verjonging.
De activiteiten werden goed bezocht, gemiddeld 8 deelnemers
Een korte opsomming:
▪ Er waren vier goed bezochte inventarisaties in de Bakelse
Beemden in april, mei, juli en september. Na vier jaren van
inventariseren is duidelijk geworden hoe het gebied zich
ontwikkelt. Vooral de directe omgeving van de beek, en zeker het
'winterbed', heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt. De rest
van het gebied blijft daar duidelijk bij achter, waarschijnlijk als
gevolg van de sterke bemesting die hier jarenlang heeft
plaatsgevonden. Dat verklaart ook waarom de ontwikkeling van de
poelen erg tegenvalt.
▪ Er is ook twee keer geïnventariseerd in de Goorloopzone in
Helmond-West. Dat leverde opmerkelijke resultaten: 135
verschillende planten, waaronder enkele bijzonderheden zoals
ijzerhard en Noorse ganzerik.
▪ Begin mei was er een rondwandeling bij Eys, Zuid-Limburg: Langs
de Eyserbeek, rond het miljoenenlijntje, over de Roodbornweide en
door het Eyserbos weer terug. Een wandeling met veel typische
voorjaarsbloeiers op kalk.
▪ Eind juni was er een excursie naar de ENCI-groeve in Maastricht,
het hoogtepunt van ons programma. Een erg mooie wandeling met
veel bijzondere planten en 'buitenlands' aandoende vergezichten.
▪ De excursie naar Landgoed Tongelaar bij Mill, begin augustus,
werd afgelast vanwege het extreem warme weer.
▪ De excursie naar de spoorlijn Budel-Weert ging niet door omdat
we van ProRail te horen kregen dat er weer treinen rijden over dit
traject en dat je er niet mocht wandelen.
In plaats daarvan hebben we het gebied verkend dat bekend staat
als de Kop van Laarbeek. Op dit moment is een werkgroep
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(Laarbeek, Helmond en Waterschap) bezig met voorstellen om dit
gebied opnieuw in te richten. Gedurende onze wandeling hebben
we kunnen zien dat het gebied voldoende potentie heeft om er iets
moois van te maken.
Begin oktober hadden we nog een paddenstoelenwandeling in de
Warande. Het was duidelijk dat de droogte van de afgelopen 5
maanden een negatieve invloed heeft gehad op het aantal
paddenstoelen. In vergelijking met andere jaren was het ronduit
mager.

N.B.
Alle resultaten van de inventarisaties zijn doorgegeven op Waarnemingen.nl
Begin dit jaar is er een rapport gemaakt over de Bakelse Beemden met een
overzicht van drie jaar inventariseren. Dit rapport is naar het Waterschap Aa
en Maas en naar de gemeente Helmond gestuurd.
Ook dit jaar waren er weer contacten met de Plantenwerkgroep van IVN
Bakel. Die zijn goed bevallen en zullen waarschijnlijk ook in 2019
plaatsvinden.
Theo van Loo

Jaarprogramma 2019
Het jaar programma van de plantenwerkgroep kent twee soorten
bijeenkomsten:
Inventarisaties:
Bijeenkomsten die tot doel hebben om vast te stellen welke planten in een
gebied voorkomen. De resultaten worden met derden gedeeld, zoals
Waarnemingen.nl , het waterschap, de gemeente en eventuele
belanghebbenden.
Excursies:
Bijeenkomsten die vooral ten doel hebben om te leren en te genieten van
natuurgebieden in de regio en een enkele keer iets verder weg.
24 april
Excursie naar de Sint-Jansberg in Milsbeek. Afwisselend
natuurgebied op een oude stuwwal. We lopen de blauwe
route van 4,0 km
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Inventarisatie in de Bakelse Beemden.
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Verzamelen bij kinderdagverblijf
De Berenboot
31 mei
Inventarisatie in de Goorloopzone. Tijd: 13.30 – 16.00
uur.
We inventariseren langs de Goorloop tussen de
Mierloseweg en de Houtse Parallelweg
8 juni
Excursie naar de Mosbulten, dicht bij Breugel. Dit gebied
is op het einde van de 20e eeuw gecreëerd ter compensatie
van de aantasting van de natuur door de aanleg van de
A50 bij Son
22 juni
Inventarisatie in de Bakelse Beemden.
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Verzamelen bij kinderdagverblijf
De Berenboot
13 juli
Excursie naar de ENCI-groeve in Maastricht. We bekijken
de ontwikkelingen in de groeve en het gebied aan de
westkant van de groeve
23 juli
Inventarisatie in de Bakelse Beemden.
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Verzamelen bij kinderdagverblijf
De Berenboot
31 juli
Excursie naar het Landgoed Tongelaar bij Mill.
We lopen een wandelroute van 5,2 km over het landgoed
waar naar schatting 50 dassen leven
14 augustus
Inventarisatie in de Goorloopzone. Tijd: 13.30 – 16.00
uur.
We inventariseren langs de Goorloop tussen de
Mierloseweg en de Houtse Parallelweg
2 september
Inventarisatie in de Bakelse Beemden.
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Verzamelen bij kinderdagverblijf
De Berenboot
sept/okt
We maken een paddenstoelenwandeling op een
zaterdagmorgen in een van de vele mooie
paddenstoelgebieden die we hier hebben. De datum is
afhankelijk van het weer. Bij geschikt weer: 14 of 21
september
Theo van Loo
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Jaarverslag Werkgroep Natuurbeheer 2018
De Werkgroep Natuurbeheer heeft tot doel: actieve betrokkenheid bij
onderhoudswerkzaamheden in de natuur om te komen tot een zinvolle
inbreng door vrijwilligers en het versterken van betrokkenheid bij de natuur.
De werkgroep beschikt sinds de oprichting in 2012 over een
gereedschapsuitrusting van redelijke omvang en over een eigen IVN-tent.
Daarnaast is er een deelnemerslijst van enerzijds IVN-leden en anderzijds
een aantal “losse” vrijwilligers. Totaal potentieel is gegroeid tot ongeveer 50
deelnemers. Er zijn voldoende mogelijkheden om opdrachten binnen te
halen via de gemeente en enkele particuliere opdrachtgevers. Belangrijk
blijft: aandacht voor het veiligheidsbeleid en aandacht voor een
“natuurmoment” tijdens de pauze.
Wilgen knotten: De Werkgroep heeft in 2018 twee wilgen knotdagen
georganiseerd in samenwerking met de gemeente Helmond. In het
Apostelpark hebben we op 17 en 24 februari 54 wilgen geknot en langs de
Schootense Loop onder “Siberische” omstandigheden op 17 maart 41 stuks.
Opmerkingen daarbij: goede opkomst leden en vrijwilligers, goede
werkomstandigheden, voldoende en goed gereedschap.
Landelijke Natuurwerkdag: Op zaterdag 3 november hebben we op
Landgoed Croy in het Slakkensteegje de 160 knotwilgen gesnoeid in
samenwerking met Jeugd-IVN Helmond, Scouting Brandevoort en 15
vrijwilligers. In totaal waren bij de Natuurwerkdag 2018 bijna 75 mensen
betrokken. Dit project in het kader van de landelijke Natuurwerkdag trok
veel belangstelling o.a. van Brabants Landschap. Een week later (zaterdag
10 nov) hebben we 300 wilgenstekken gepoot op een perceel aan de
Eenselaar nabij de Warande. Hier waren we met 8 man; het karwei werd
geklaard in een halve dag.
Adoptieplan Stiphoutse Vennen: Ook in 2018 gingen de scoutinggroepen
Jan Baloys, Paulus en Leonardus door met het uitplukken van dennen en
berken rond vijf “adoptievennen” in de Stiphoutse Bossen. Iedere
scoutinggroep ging tweemaal in dat jaar naar “hun” ven en de leiding van
IVN Natuurbeheer verraste hen daar met een natuurpraatje en een kleine
traktatie. De scouts waren ook in 2018 (het 3e jaar) voldoende actief binnen
het project! Zij ontvingen via IVN-Helmond weer hun jaarlijkse donatie van
de gemeente à 100 Euro per ven.
Gereedschapsuitrusting van de werkgroep: De gereedschapsuitrusting is
dit jaar voor een flink deel vernieuwd door de aanschaf van nieuwe
snoeizagen, het vervangen van zaagbladen voor de beugelzagen en
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uitbreiding met de aanschaf van 3 stokzagen. Dit kwam heel goed van pas.
We hebben vanaf nu voldoende gereedschap voor 28 werkenden.
Werkgroep Natuurbeheer, Ad Adriaans

Jaarplan 2019 Werkgroep Natuurbeheer
In 2019 wil de werkgroep Natuurbeheer opnieuw inzetten op wilgen knotten
in de winterperiode (16 en 23 februari) en op de organisatie van de
Natuurwerkdag op zaterdag 3 november. De gemeente Helmond heeft onze
medewerking gevraagd voor het knotten van de wilgen op 2 locaties in
natuurgebied ’t Groot Goor. Daarnaast zal ook het adoptieplan Stiphoutse
Vennen (4e jaar) weer doorgaan. Er is aan het bestuur van Speeltuin
Helmond-West een toezegging gedaan om in het voorjaar ook daar weer te
gaan participeren in het onderhoud van het groen.
Werkgroep Natuurbeheer, Ad Adriaans

Jaarverslag Jeugd-IVN 2018
In januari hadden we 18 jeugdleden bij IVN Helmond. Inmiddels is de
groep gegroeid tot 24 jeugdleden. De leeftijd van de kinderen loopt uiteen
van 6 tot 14 jaar.
We waren begin januari met 2 vaste begeleidsters, Monique Gruyters en
Maria Nijssen en een begeleidster, Annemiek Hommel ondersteunde ons
vaak bij de activiteiten met de kinderen.
Het afgelopen jaar kregen wij de vraag van Havoleerling Gilles Ackermans
of hij bij ons zijn maatschappelijke stage zou mogen komen doen. Gilles
heeft grote interesse in alles wat met natuur te maken heeft. Na onze
kennismaking is besloten dat Gilles de stage bij ons zou gaan doen. De
maatschappelijke stage is goed afgerond en Gilles vond het leuk bij het
jeugd-IVN waarbij hij ook met zijn kennis en ideeën iets goeds toevoegt aan
de groep.
Vanaf mei heeft zich ook bij ons aangesloten als begeleidster Angelique
Poppeliers en vanaf september als begeleider Kevin Gerritsen.
We hadden het afgelopen jaar 15 activiteiten. Dit waren 5 binnen
activiteiten en 10 keer gingen we naar buiten. Enkele activiteiten waren b.v.
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een zintuigwandeling bij het Buntven, een wandeling met Wildbeheer in het
Biggetjesbos, mee gedaan aan de landelijke Slootjesdag, meegedaan aan de
Natuurwerkdag, de heemtuin van Frater Simon Deltour bezocht in
Eindhoven. Enkele thema’s van binnen activiteiten waren: kringloop in de
natuur, Paleontologie, kerstviering en Winterslaap.
We deden in het voorjaar een activiteit in de bibliotheek op een
zondagmiddag waarbij we natuuropdrachten aanboden voor kinderen. Dit
was een heel geslaagde activiteit waardoor er ook veel nieuwe kinderen bij
kwamen.
In oktober heb ik samen met Antoinetta Coolen een
paddenstoelenwandeling gedaan voor de Vrije school. Voor Antoinetta was
dit in het kader van haar PABO opleiding voor de Vrije School.
Maria Nijssen

Enkele algemene afspraken:
●
●

●

●

●

Op tijd aanwezig zijn, zeker wanneer we met auto's naar een bepaalde
bestemming rijden.
Je krijgt een paar dagen van tevoren een e-mail met de laatste
informatie over de verzamelplek, tijd e.d. Zorg dat je e-mail adres bij
ons bekend is en geef veranderingen tijdig door!
Als je niet kunt komen, geef dat dan tijdig door aan een van de
begeleiders. Telefoonnummers:
Maria 06-42480559
Monique 06-15572787
De contributie bedraagt dit seizoen € 30 per persoon.
We willen dit bedrag graag contant ontvangen tijdens een van de eerste
activiteiten.
Bij activiteiten verder weg, zijn we aangewezen op vervoer door
ouders. Ook nu vragen we af en toe de medewerking van enkele ouders.

Groetjes,
Maria, Monique, Annemiek, Angelique, Kevin en Gilles
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Jaarverslag 2018 Natuurgidsenwerkgroep
De wandelingen werden dit jaar zeer goed bezocht. Het totaal aantal
deelnemers was circa 470 (gemiddeld 39; tegen 32 vorig jaar en 18 het jaar
daarvoor).
Het kleinste aantal (14) kwam bij de wandeling in juli (Varenschut), het
grootste aantal (65) zowel in maart (vogelwandeling in Stiphoutse Bossen)
als in september (Goorloop). Ook goed bezochte wandelingen waren de
doorstapwandelingen in januari en februari (beide 60), en de
zonnewendewandeling in juni ’s ochtends om 04.00 uur op de Strabrechtse
Heide (55 belangstellenden).
Naast de geplande publiekswandelingen, elke maand op de eerste zondag,
werden ook diverse wandelingen op aanvraag gedaan.
•

•

We deden wandelingen/activiteiten voor: kinderdagverblijf De
Bereboot, Knippenbergcollege, ROC ter Aa, LEV-groep, Jan
Vissermuseum, bewonersgroep De Rodes, familie Van Vijfeijken
en buurtvereniging de Swapoelers.
Een kleine 300 personen werden met deze activiteiten bereikt.
Antoinette van Bree verzorgde door het jaar heen diverse
wandelingen/activiteiten voor scoutinggroepen (3 keer) en 5
basisscholen (circa 10 keer).
Ruim 300 kinderen werden met haar activiteiten bereikt.
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•

Teun van den Bosch begeleidde op gezette tijden wandelingen voor
de reumavereniging.
De activiteiten op aanvraag leverden circa €250 aan donaties op.
Marion van Wijk en Ron van de Horst ontvingen in het voorjaar het diploma
Natuurgids na de 2-jarige regionale opleiding. Beiden zijn toegetreden tot
de Natuurgidsenwerkgroep.
Anne Regts

Wandelprogramma 2019
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Jaarverslag bomenwerkgroep 2018 en
planning Bomenwerkgroep 2019
De bomenwerkgroep Helmond is in 2016 voortgekomen uit de groep
deelnemers aan de bomencursus in dat jaar. Vanaf 2017 is de
Bomenwerkgroep actief geworden onder de tijdelijke leiding van twee
bestuursleden. In 2018 is de groep bijna helemaal zelfstandig doorgegaan
met als voornaamste doel: bomen leren kennen en vooral de inheemse
soorten. Er zijn enkele excursies gehouden o.a. naar de Kasteeltuin in
Helmond olv Twan Gremmen en naar het Coovels Bos olv Anne Regts. Aan
de tuin van IVN-Laarbeek werd tweemaal een bezoek gebracht, ook hier
met de bedoeling: bomen herkennen (ook in de winter). Teun vd Bosch en
Rinus Swinkels waren de voornaamste inspirators. Helaas is er sprake van
afnemend animo en dat is jammer; de groep wordt steeds kleiner.
Jaarplan 2019:
Voor het pas begonnen jaar is begin januari nog geen duidelijk plan. De
groep worstelt met een tekort aan leden en een gebrek aan animo. Op 22
januari is een bezinningsavond gepland met als enige agendapunt: hoe gaan
we verder met de BWG van IVN-Helmond? Wellicht zal het bestuur
gevraagd worden om advies. Het zou jammer zijn als onze loot aan de IVNboom moet worden weg gesnoeid.
De bomenwerkgroep
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MediFit: fitness voor iedereen
MediFit is een fitness- en gezondheids
centrum waar iedereen, ongeacht leeftijd,
niveau, of blessure kan sporten onder
professionele begeleiding. Onze fitness
instructeurs en therapeuten zijn hoog op
geleid, ervaren en altijd in de sportzaal
aanwezig om iedereen de ondersteuning
te bieden waar nodig. Kom eens langs,
of bel 0492 - 55 02 13 om een afspraak te
maken voor een gratis proefles.

Molenstraat 123 | 0492 - 55 02 13 | info@medifithelmond.nl | www.medifithelmond.nl

PURE
Pedicure & Manicure

www.purehelmond.nl

PURE Pedicure & Manicure
Een pedicure bij u in de buurt! Mensen mooi maken en verzorgen is mijn passie.
Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan bij mij hoog in het vaandel, daarom werk ik
alleen met de beste producten.
Ik streef ernaar om u een goede hand- en voetverzorging aan te kunnen bieden waar
bij ik uw eventuele voetklachten kan verhelpen, zodat u met een heerlijk gevoel mijn
salon kunt verlaten.
Ook zet ik gel en CND Shellac op handen en voeten. Neem voor het maken van
een afspraak of meer informatie contact op via de website, via email of telefoon.

Graag tot ziens!

PURE Pedicure & Manicure, Eikenwal 11, 5706 LJ Helmond

www.purehelmond.nl

Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Robbie Huijnen fysiotherapie, ergotherapie & cesartherapie
is al sinds jaar en dag een begrip in het centrum van Helmond.
Al jaren lang zijn wij het vertrouwde adres voor fysiotherapie,
ergotherapie, cesartherapie, fysio-fitness, revalidatie en
(sport)massage aan de Molenstraat in de binnenstad.

Ergotherapie creëert mogelijkheden!
Door zorg op maat door middel van advies, training en even
tueel hulpmiddelen, maakt ergotherapie het (weer) mogelijk
om dagelijkse activiteiten uit te voeren; thuis, op het werk, bij
studie, tijdens sport en vrije tijd.
www.therapiehelmond.nl | tel. 06 - 12 28 63 20 | robbie@therapiehelmond.nl | www. medifithelmond.nl

WERKGROEPEN
Vogels

Stephan Meijer
0492 - 548757
Stephanmeijer2806@live.nl

Planten

Theo van Loo
0492 - 535755
tjvanloo@upcmail.nl

Cursussen

Setty Vos
0492 - 545649
setty_vos@hotmail.com

Seniorenwandelgroep

Setty Vos
0492 - 545649
setty_vos@hotmail.com

Natuurgidsen

Anne Regts
0492 - 477392
regts027@planet.nl

Jeugd-IVN

Maria Nijssen
0492– 477392
maria.nijssen@planet.nl

PR

perscontactivn@gmail.com
janvanbommel@mac.com

Ledenblad

Hans van Hout
06-45640162
0492-551682
ivn_helmond_redactie@hotmail.com

Ledenadministratie

Theo Penders
06 50 63 00 18
ivnhelmond@gmail.com

Natuurbeheer

Ad Adriaans
0492 – 529222
A.Adriaans@bbhmail.nl

Fotowerkgroep-Webmaster,

Jan van Bommel

coördinator pr werkgroep

06 54378173
janvanbommel@mac.com

Contributie per jaar
Lid
Huisgenoot lid
Donateur
Donatie scholen
Opgeven:
Opzeggen:
Betalingen:

€ 28.00 (minimaal) geeft recht op landelijk- en afdelingsblad
€ 8,00 (minimaal)
€ 18,00 (minimaal) geeft recht op afdelingsblad
€ 30,00
op elk moment, bij de ledenadministratie
vóór 1 november, bij de ledenadministratie
Rek. NL 02 RABO 0300 8445 49 t.n.v. IVN afd. Helmond

IVN Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Helmond

De Kattenstaart is het jaarboekje van het IVN afdeling Helmond.
Het blad verschijnt éénmaal per jaar, in januari.
Een speciale webversie wordt in kleur gepubliceerd op de
website van de afdeling.
Kopij insturen naar H. van Hout,
E-mail: ivn_helmond_redactie@hotmail.com
homepage

http://ivn.nl/afdeling/helmond

E-mail

ivnhelmond@gmail.com

