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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
Het is ieder jaar weer een mooie opdracht om in het jaarboekje een
openingswoord te schrijven. Het is niet ieder jaar even gemakkelijk om daar
iets aansprekends van te maken. De meest spectaculaire jaren hebben we
namelijk wel even gehad: verhuizingen, nieuwe locatie inrichten en
optuigen, de werkgroepen uitbreiden en versterken. En bovenal allerlei
pogingen doen om IVN-Helmond groter en sterker te maken. Een
spectaculair jaar in aantocht is natuurlijk 2022 waarin we het 40-jarig
bestaan van IVN-Helmond gaan vieren. Maar dat is nu eigenlijk nog net iets
te ver van ons vandaan om daar nu al grote woorden aan te wijden.
Misschien kunnen we daarom 2019 en 2020 het beste typeren als vruchtbare
tussenjaren. Want als we terugkijken naar het afgelopen jaar zien we
meerdere heuglijke feiten, die verderop in deze Kattenstaart uitvoerig
worden belicht: het inzetten van nieuwe natuurgidsen, het definitief
oprichten van de Bomenwerkgroep, het succes van de Vier Seizoenen
Cursus, het verder optuigen van ons trefpunt de Koekoek . Daarnaast
natuurlijk de uitgebreide activiteitenprogramma’s van onze werkgroepen,
waar we samen best trots op mogen zijn. Al met al: er gebeurde weer heel
veel afgelopen jaar. We kunnen daar samen met voldoening op terug kijken.
Bij deze dan ook dank aan iedereen die IVN-Helmond weer vooruit hielp.
We hebben de wind ook wel een beetje mee gekregen. Onze gemeente en
ook andere instanties weten IVN-Helmond steeds vaker en makkelijker te
vinden. We denken graag mee, we werken graag mee en we zien om ons
heen dat de belangstelling voor “blauw en groen” in en rond de stad snel
toeneemt. Dat is prettig en ook wel logisch want wie mee de schouders wil
zetten onder de natuurbelangen komt al gauw op het pad van een IVNafdeling. Als we nu ook even vooruit kijken (zie ook dit jaarboekje
verderop) dan zien we weer plannen genoeg: plannen om IVN-leden mee te
plezieren. Maar ook plannen om het publiek mee te boeien en aan ons te
binden. Ook plannen die we samen met de aangesloten leden van het
Natuurplatform Helmond weer volop handen en voeten kunnen gaan geven.
2020 zal ook het jaar zijn waarin we gaan proberen om samen met onze
leden vooruit te dromen naar het 40-jarig bestaan over 2 jaar. Want goede
ideeën bedenken is één, maar om daar mooie en haalbare plannen van te
maken dat vraagt zeker veel tijd en aandacht. En daar nodig ik namens het
bestuur nu al iedereen voor uit. Laat je zien, laat je horen!
Ad Adriaans, voorzitter
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Algemene ledenvergadering 2020
Agenda
1. Opening door de voorzitter
• Afmeldingen
• Presentielijst
2. Ingebrachte agendapunten en vaststelling definitieve agenda
•
3. Goedkeuring notulen ALV 20190228
4. Mededelingen vanuit het bestuur
• Aflossing ledenlening
• Incasso contributie gewijzigd per 1-1-2020
• Jubileumjaar 2022 nadert: tijd voor ideeën
• Tiny Forest in Helmond-West is aangeplant
• Subsidie €1000,- van Prins Bernhard Cultuurfonds is besteed
5. Vanuit het bestuur: Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020
6. Jaarverslagen Werkgroepen 2019 en Jaarplannen 2020
7. Decoreren leden: jubilaris Ton Dortmans 25 jaar
8.

Pauze met felicitatieronde jubilaris

9. Financieel Jaarverslag 2019 en begroting 2020
• Alg. financiële staat
10. Verslag kascontrolecommissie 2019:
• Teun van den Bosch en ……
11. Verkiezing kascontrolecommissie 2020
12. Bestuursverkiezing
• Volgens rooster is Rinus Swinkels aftredend. Hij heeft vorig
jaar aangegeven nu niet meer herkiesbaar te zijn.
• Leden die ook een bestuursfunctie ambiëren kunnen zich
melden bij het bestuur.
13. Rondvraag
14. Sluiting
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Jaarverslag Bestuur 2019 en Jaarplan 2020
Organisatie van de afdeling
In 2019 hebben we vanuit het bestuur vooral weer ingezet op onze centrale
doelen: natuureducatie, natuurbeleving en bevordering van de sociale
cohesie. We willen graag goede en aansprekende activiteiten aanbieden en
dat vooral doen vanuit een sterke, gezonde en goed geleide vereniging: onze
IVN-afdeling Helmond.
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 2019:
•

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: Jan v Bommel

•

Cursussen: Setty Vos

•

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

•

Seniorenwandelingen: Setty Vos

•

Jeugd IVN: Maria Nijssen

• Bomenwerkgroep: Jeanne Moorman
Het bestuur vergaderde maandelijks en volgde daarbij de interne en externe
ontwikkelingen vooral met de bedoeling om initiatieven te nemen,
werkgroepen te stimuleren, zorgen voor een fijn en goed voorzien trefpunt
in De Koekoek en te bewaken dat we samen een sterke organisatie vormen.
Verslag van de voornaamste bestuursactiviteiten:
1. Huisvestingsituatie: Het in maart 2018 in gebruik genomen trefpunt
De Koekoek is steeds meer een centrum voor natuureducatie gaan
worden. Het voldoet in alle opzichten en steeds meer leden weten de
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weg er naartoe makkelijk te vinden. De ruimte is helaas nog wat overakoestisch maar in het laatste kwartaal werd gelukkig besloten dat met
spoed geluid dempende maatregelen zullen worden getroffen door het
speeltuinbestuur.
Ledenwerving: Het bestuur heeft het afgelopen jaar het ledenaantal
wat zien afnemen. De redenen: niet alle tijdelijke lidmaatschappen
werden omgezet in definitieve en de contributie incasso die in het
laatste kwartaal van 2019 werd voorbereid leidde eveneens tot een
aantal opzeggingen.
Stand van zaken per 1 januari 2020:
* aantal gewone leden, incl. landelijke leden: 116
* aantal ere-leden:
6
* aantal huisgenootleden:
26
* aantal jeugdleden:
22
* aantal donateurs:
9
In totaal telt IVN-Helmond nu:
179 leden en
donateurs
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 2019 is een nieuw
lid toegevoegd: Stichting Landschapspark Kloostereind uit Brouwhuis.
Het Natuurplatform telt nu 7 aangesloten organisaties. In mei 2019
werd met de hulp van Notarissenkantoor Visser / Verhoeven via
notariële akte het NPH als vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid gevestigd. Tevens kreeg het Natuurplatform een
KvK nummer en een bankrekening.
Versterking imago: In 2019 is opnieuw stevig ingezet op goede
publiciteit d.m.v. website, persberichten en nieuwsbrieven. Daarnaast
ging van al onze natuuractiviteiten ook een goed positief effect uit:
grote deelname en enthousiaste reacties. Het nieuwe trefpunt De
koekoek is daarnaast ook zeker van extra betekenis geweest.
Vier seizoenen cursus: met 29 gemotiveerde deelnemers was deze
cursus zeker succesvol te noemen. Bijna 10 deelnemers besloten zich
na afloop als definitief lid aan te melden. Vijf van hen sloten zich
bovendien direct aan bij een van onze werkgroepen.
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Communicatie: Het bestuur communiceerde ook in 2019 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 Kattestaart kwam ook nu weer uit als
jaarboekje 2018 – 2019 met daarin opgenomen alle verslagen over
2018 en alle jaarplannen voor 2019. De website had voortdurende
aandacht van de Werkgroep PR en zag er in 2019 beter onderhouden
en aantrekkelijker uit, mede door de vernieuwde lay out waar het
Landelijk Bureau voor zorgde. Veel dank aan Karin de Vos, die als
externe pers-contactpersoon optrad afgelopen jaar en dit op prima
wijze heeft gedaan. Top!
7. Veiligheidsbeleid: In 2018 ging een eerste groep coördinatoren een
cursus levensreddend handelen volgen (reanimatiecursus; zij gingen
begin 2019 “op herhaling”. Het eerder vastgestelde veiligheidsbeleid
werd in 2019 gehandhaafd; er werd tevens voor 2 jeugdbegeleiders
een VOG aangevraagd. Veiligheidsbeleid blijft voor bestuur en
werkgroepen een voortdurend aandachtspunt.
8. Versterking sociale cohesie: In 2019 werden weer de maandelijkse
leden inloopavonden gehouden met een gemiddelde aanwezigheid van
ruim 15 leden. Deze activiteit werd uitgebreid met het wekelijkse
IVN-café op de dinsdagochtenden tussen 9 en 11 uur. Helaas moest
deze laatste activiteit na de zomervakantie worden beëindigd wegens
gebrek aan deelname. Daarnaast organiseerde het bestuur weer de druk
bezochte nieuwjaarsbijeenkomst (24 januari) en het ledenfeest (21
september) met gemiddeld ongeveer 50 aanwezigen.
9. Tiny Forests in Helmond: In 2019 nam onze gemeente, ondersteunt
door enthousiasme van IVN-Helmond het besluit om op 2 locaties een
Tiny Forest aan te leggen. Een ervan is gesitueerd in het
Goorlooppark, vlak in de buurt van de speeltuin. Als begin 2020 de
aanplant hiervan gerealiseerd wordt is er opnieuw een aantrekkelijk
doelgebied toegevoegd aan onze natuuractiviteiten.
Op 28 februari legde het bestuur in de Algemene Ledenvergadering
verantwoording af over het in 2018 gevoerde beleid en legde zij de plannen
voor 2019 ter goedkeuring voor aan de leden.
Jaarplan Bestuur 2020: voornemens
1. Vanuit IVN-trefpunt De Koekoek zoveel mogelijk aansprekende
natuuractiviteiten organiseren en op die manier proberen te bereiken
dat meer mensen IVN-Helmond ontdekken en waarderen:
natuureducatie en natuurbeleving!
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Vanuit het bestuur is al in 2018 en 2019 werk gemaakt van een goede
en aansprekende materialenvoorziening in ons trefpunt. Dit willen we
in 2020 graag afronden door de aanschaf van een collectie educatief
materiaal, mogelijk gemaakt door een subsidie van het Prins Bernhard
Cultuurfonds Noord-Brabant. Tevens wordt het daarmee noodzakelijk
om opslag en beheer van alle materialen goed geregeld te krijgen,
inclusief uitleen / gebruik door leden.
Doorgaan met versterking van onze afdeling: goede interne
communicatie, sterke onderlinge contacten, stimuleren saamhorigheid
en sociale cohesie.
Deelname aan regio-overleg. IVN-Helmond is betrokken bij:
a. Bestuurlijk overleg (vrz en secr): 4 x per jaar. In 2020 tevens
als voorzitter hiervan.
b. PR en werving (vrz en webmaster): 2 x per jaar.
c. Cursussen (2 x bestuurslid): 2 x per jaar.
Vertegenwoordiging in diverse gemeentelijke en regionale
klankbordgroepen al dan niet in samenwerking met het
Natuurplatform (NPH), waarvan IVN-Helmond de voorzitter levert en
ook de penningmeester beschikbaar stelt.

Overige activiteiten vanuit het bestuur
1.
Deelname aan de Rabo Club Support actie(september), deelname
aan de Anjercollecte (mei), Helmondse Natuurmarkt (juni),
landelijke Natuurwerkdag (nov) en deelname NL-Doet (maart).
2.
Organiseren van diverse ledenactiviteiten (nieuwjaarsborrel,
feestavond in september, ledeninloopavonden) en natuur
gerelateerde belevingsexcursies / ledenuitstapje.
3.
Vanuit de speeltuin opzetten van passende natuuractiviteiten 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).
4.
IVN-Helmond heeft het plan opgevat om vanuit het NPH en in
samenwerking met de gemeente een publieksactie op te zetten die
moet leiden tot toename van de biodiversiteit langs de route van het
Rondje Helmond: Heel Helmond Bloeit. Hoe mooi zou het zijn als
het gaat lukken om bermen en slootkanten langs deze route in te
zaaien met meerjarige bloemenmengsels.
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In samenwerking met speeltuin Helmond-West nu ook een begin
maken met het aanbieden van een maandelijkse natuuractiviteit
voor de speeltuinbezoekers (jeugd).
Opstarten eerste verkenningen “40 jaar IVN-Helmond” in 2022.
Welke ideeën leven er binnen onze leden en binnen het bestuur?
Welke hiervan kunnen we samen verheffen tot een haalbaar en
betaalbaar maar vooral ook aansprekend Jubileumplan 2022?

Met vertrouwen ziet het bestuur 2020 tegemoet en rekent daarbij weer heel
graag op enthousiaste ondersteuning en medewerking vanuit de leden. Want
samen zijn we IVN-Helmond!
Namens het bestuur,
Ad Adriaans, voorzitter

Notulen ALV 2019
Datum: 28-2-2019
Tijd: 20.00 uur Locatie: De Koekoek
Aanwezig:
39 leden inclusief 5 bestuursleden
Afmeldingen van:
Corry en John Mirkes, Anton Roeffen, Antoinette
van Bree, Netty van Meel, Willemien Waterreus, Ton Dortmans, José
Meijer
Opening door de voorzitter
Ad opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij is verheugd
dat er weer een goede opkomst is.
Hij memoreert enkele zaken van het afgelopen jaar:
• Het was een jaar met veel activiteiten. 2018 was een belangrijk
jaar.
• We hadden succes met de opening van de Koekoek en de
daaropvolgende open dag.
• Er was veel belangstelling voor de publiekswandelingen en de
cursussen
• Met Marjon van Wijk en Ron van der Horst hebben we twee
nieuwe natuurgidsen toe kunnen voegen aan de werkgroep.
• Theo leest de afmeldingen voor en geeft aan dat er een
presentielijst rondgaat met het verzoek om deze te tekenen.
• Ad geeft nog aan dat er ook een lijstje rondgaat om collectanten
voor de Anjercollecte te werven. Graag aanmelden want we
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hebben regelmatig donaties ontvangen van deze organisatie en de
helft van de opbrengst is direct voor IVN.
Ingebrachte agendapunten en vaststelling definitieve agenda
Toevoeging aan de agenda:
o Natuurplatform Helmond: Ad meldt dat dit een vereniging
wordt met eigen statuten en dat dit bijna afgerond is. Nog
enkele handtekeningen van deelnemende verenigingen en
de statuten kunnen passeren bij de notaris.
o Natuurmarkt: Deze markt wordt voortaan georganiseerd
door het Natuurplatform en Jan van Bommel is namens
NPH voorzitter van de Natuurmarkt. Hij vraagt de leden
om, naast het bemensen van de IVN-kraam, ook te
helpen bij de opbouw/afbouw van de markt.
De agenda is verder ongewijzigd vastgesteld.
Goedkeuring notulen ALV 20180301 en extra ALV 20180927
• Opmerking van Wilma Tax: haar naam is met x en niet met ks,
waarvan akte.
• Naar aanleiding van de rondvraag geeft Ad aan dat er een rapport
is gemaakt met voorstel voor vervanging van de informatieborden
in de Warande. Probleem is dat de gemeente (nog) geen budget
heeft voor de vervanging. Wordt op termijn wel gerealiseerd.
• Er wordt een notitie opgesteld voor “commercieel” beleid die in
het bestuur zal worden behandeld.
• Van het informatiebord bij de oeverzwaluwenwand in Brandevoort
is na nader overleg toch afgezien.
• Verder is het verslag goedgekeurd.
• Voor de notulen van de extra ALV zijn geen op- en aanmerkingen
en is daarmee goedgekeurd.
Mededelingen vanuit het bestuur
• De secretaris geeft een uitleg over het voornemen om vanaf 1-12020 de contributie automatisch te gaan incasseren. Dit is een
(gratis) extra service van het Servicebureau van het landelijk IVN
die dat voor ons gaat uitvoeren. Dit ontlast de secretaris en
penningmeester bij het innen van de contributie en de nazorg
daarvan. Meerdere afdelingen zijn ons al voorgegaan en hebben
hiermee goede ervaringen. Gevolg is dat alle leden een SEPAmachtiging moeten ondertekenen om toestemming te geven voor
incasso. Vanaf oktober dit jaar word je daarvoor benaderd. Als je
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IVN niet machtigt, dan krijg je een digitale factuur die je zelf
moet overmaken. → Theo Vliegenberg is, gezien zijn ervaringen
met de ledenadministratie, erg kritisch over activiteiten van het
Servicebureau en verwacht dat ons dit geld gaat kosten in
afdracht. De secretaris geeft aan dat de kinderziektes intussen uit
de ledenadministratie zijn en dat hij alle vertrouwen heeft in het
systeem. Automatische incasso is in deze tijd handig en
betrouwbaar.
• De secretaris geeft ook een toelichting op de aflossing van de
ledenlening. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 24 januari
zijn vier certificaten volgens protocol uitgeloot die allemaal een
waarde bleken te hebben van 100 euro. Bij het inleveren van de
certificaten hebben drie van de vier leden aangegeven de lening
niet terug te hoeven ontvangen.
Jaarverslag bestuur 2018 en jaarplan 2019
• Op pagina 12 t/m 14 van de Kattestaart is het verslag opgenomen.
De voorzitter loopt er punt voor punt doorheen. Er zijn geen
opmerkingen van de vergadering.
• De nieuwe statuten zijn op 4 december bij de notaris gepasseerd en
daarmee na ruim 30 jaar aangepast aan de huidige tijd. Er wordt
nu gewerkt aan een nieuw Huishoudelijk Reglement.
• Door het jaar heen zijn er veel activiteiten georganiseerd die met
een groeiende belangstelling werden bezocht. Dit is zeker mede
veroorzaakt door de uitstraling en de mogelijkheden van De
Koekoek.
• Aan het eind van het jaar hadden we 117 leden, 4 ereleden, 27
huisgenootleden, 11 donateurs en 1 scoutinggroep. Het jeugd-IVN
had 23 leden.
• In het jaarplan ligt de nadruk op het versterken van de afdeling
door het faciliteren van natuureducatie, natuurbeleving en sociale
cohesie samen met de twaalf werkgroepen.
• De Koekoek is het centrale trefpunt van waaruit zoveel mogelijk
natuuractiviteiten worden georganiseerd om meer mensen te laten
genieten van de natuur.
• Daarnaast is er een regionale samenwerking op het gebied van
bestuur, PR en cursussen.
• Verder hebben we vertegenwoordigingen bij diverse gemeentelijke
en regionale klankbordgroepen.
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Jaarverslagen Werkgroepen 2017 en jaarplannen 2018
• Na het vertrek van Marij van Gestel naar het buitenland, zijn de
perscontacten van de werkgroep PR overgenomen door Karin de
Vos. Zij is weliswaar geen lid van IVN, maar van Groei & Bloei
waar ze dezelfde rol vervult. Dit verloopt prima maar is vooralsnog
een tijdelijke oplossing, dus zoeken we nog naar een enthousiast
lid die dit op termijn kan overnemen.
• Setty geeft aan dat de werkgroep Lezingen fijn samenwerkt met
de KNNV. Het programma voor 2019 is nagenoeg vol gepland.
• De werkgroep Cursussen heeft weer diverse succesvolle
cursussen georganiseerd. De regio natuurgidsenopleiding heeft
twee nieuwe natuurgidsen opgeleverd. Marjon van Wijk en Ron
van der Horst kregen op 9 juni hun diploma. Voor het regionaal
overleg van de cursuswerkgroepen zoekt Setty een ‘maatje’ die dat
samen met haar wil doen. Will van Berkel meldt zich hiervoor aan.
Tevens wordt een vertegenwoordiger gezocht voor de regionale
cursusgroep die een nieuwe natuurgidsenopleiding gaat
voorbereiden. Mogelijk dat Will dat ook gaat doen?
• De seniorenwandelingen worden over het algemeen goed bezocht.
Het plan voor 2019 wordt aangevuld met een wandeling door de
‘Kop van Aarle’. Natascha Barendrecht oppert om de naam te
wijzigen, omdat het voor meer mensen interessant is dan alleen
senioren. Er zijn genoeg mensen die overdag zouden willen
wandelen, maar mogelijk afgeschrikt worden door de term
‘senioren’. Setty voelt hier vooralsnog niet voor. Er wordt
duidelijk aangegeven dat iedereen mee kan wandelen.
• De Fotowerkgroep heeft een zeer succesvolle jubileumexpositie
gehad. Er wordt nu gewerkt aan een centrale database van alle
foto’s, zodat ze nog beter bereikbaar zijn voor gebruik in allerlei
IVN-uitingen. Foto’s kunnen aangeleverd worden met vermelding
van naam en onderwerp.
• Op het uitgebreide verslag van de Vogelwerkgroep heeft Stephan
niets toe te voegen. Wel meldt hij een knelpunt bij het jaarlijks
schoonmaken van de nestkastjes, omdat ook bij de VWG de
veroudering een rol gaat spelen. Anne Regts vraagt zich af of dat
schoonmaken wel nodig is? In de natuur gebeurt dat ook niet.
Stephan geeft aan dat vogels in de natuur dan op een andere plaats
een nieuw nest maken. Als je nestkasten niet schoonmaakt, zullen
ze op den duur verlaten worden. Schoonmaken blijft dus
noodzakelijk.
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Theo van Loo van de Plantenwerkgroep is blij dat de gemeente
meer gaat doen met de waarnemingen binnen Helmond. Nieuwe
beleidsmedewerker Albert Raaijmakers gaat hiermee aan de slag.
De werkgroep Natuurbeheer ziet de activiteiten en vooral het
aantal externe deelnemers groeien. Ook het inzetten van b.v.
scoutinggroepen werkt goed.
Naar aanleiding van de activiteiten van het Jeugd-IVN wordt
gevraagd waarom de contributie 30 euro bedraagt? Dat is meer dan
de ‘normale’ contributie. De reden is dat er veel kosten zijn aan
materialen en uitjes.
De natuurwandelingen van de Natuurgidsenwerkgroep genieten
een geweldig succes. Dit is mede te danken aan de ruime aandacht
in de pers met dank aan Marij van Gestel. Jos van Rooij geeft aan
dat naast de genoemde wandelingen ook nog wandelingen zijn
uitgevoerd met inloophuis De Cirkel met zo’n 60 deelnemers.
De Bomenwerkgroep heeft na de opstart een moeizaam bestaan
geleid. Inmiddels is de groep nieuw leven ingeblazen mede dankzij
Jeanne Moorman, Rinus Swinkels en Teun van den Bosch. Jeanne
is nu de coördinator.

Huldiging jubilaris Peter le Cocq-d’Armandville
De voorzitter neemt het woord en voordat hij zich richt op de jubilaris, wil
hij eerst aandacht voor Netty van Meel. Zij heeft geen jubileum, maar wel
een afscheid als lid van onze natuurgidsen. Gedurende 8 jaar heeft ze als
gebiedsgids Bakelse Beemden meegeholpen aan onze natuureducatie en
verdient daarmee een bloemetje. Netty is niet aanwezig, maar het bloemetje
krijgt ze alsnog.
Peter le Cocq-d’Armandville is een onbekend maar trouw lid. Hij is een
van de medeoprichters en eerste bestuursleden van IVN-Helmond. Hij is
inderdaad 40 jaar lid van IVN, omdat hij voorafgaand aan de oprichting
van IVN-Helmond, al enkele jaren lid was van IVN Asten/Someren als
natuurgids. Hij wilde niet bij de huldiging aanwezig zijn, maar stelt het wel
op prijs dat we zijn 40-jarig jubileum vermelden. De bijbehorende oorkonde
zullen we bij hem thuis afleveren.
De voorzitter heeft nog een aanvullend verhaal van 35 jaar IVN-Helmond
geschiedenis.
Waar zouden we nu staan als we geen voorgangers hadden gehad die zich
jarenlang hebben ingezet voor onze afdeling. Twee mensen die nu ongeveer
70 jaar zijn en ruim de helft van hun leven hebben besteed aan natuur en/of
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natuureducatie. Dit willen we als bestuur ook dit jaar weer onder de
aandacht brengen.
•

Antoinette van Bree is zo iemand. Zij heeft de geschiedenis
meegeschreven van IVN, zowel hier in Helmond, in Laarbeek en
ook landelijk. Begonnen met weinig spullen, weinig materialen en
weinig budget. Maar wel met heel veel passie, drive, inzet van heel
veel vrije tijd en energie. Dat heeft veel opgeleverd voor IVNHelmond, voor de natuur en voor natuureducatie.
o Schoolgids vanaf 1986
o Jaren coördinator van de schoolgidsen
o Bestuurslid en secretaris/penningmeester van 1988 tot
1994
o Een tweede periode als penningmeester en secretaris van
2000 tot 2004
o Bezorger ledenblad
o Lid van het milieu-communicatie platform

•

Wie Jan van der Rijt zegt, zegt gierzwaluwen. Jan is al jaren lid
van de Gierzwaluwenstichting, maar hij doet nog veel meer, want
ook de huiszwaluw en de huismus hebben al tientallen jaren zijn
warme belangstelling. Op het stadskantoor vertrekt hij niet voordat
hij zijn doel bereikt heeft: aandacht voor de natuur in de stad! Het
B5-project in Helmond richt zich op deze bedreigde diersoorten,
maar Jan doet dit al tientallen jaren vanuit eigen gedrevenheid.
o Jarenlang coördinator van vogelwerkgroep De Zwaluw
o Enkele jaren vrijwilliger bij het NMC
o Bezorger ledenblad
o In 2016 ontvanger van de “Gouden Lepelaar” van
Vogelbescherming Nederland
Het bestuur stelt voor om Antoinette en Jan te benoemen tot ereleden. Dit
voorstel wordt door de vergadering met applaus goedgekeurd.
De oorkonde met speld wordt uitgereikt aan Jan van der Rijt. Antoinette is
niet aanwezig en zal de versierselen op een ander moment uitgereikt
krijgen.
Pauze
De pauze werd ook gebruikt om erelid Jan van der Rijt uitgebreid te
feliciteren.
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Financieel Jaarverslag 2018 en begroting 2019
In de pauze heeft Rinus het financieel overzicht uitgedeeld. Hij geeft een
toelichting op de werkwijze van een penningmeester van handmatig
(tabellarisch kasboek) naar digitaal (Excel) en geeft aan dat dit vrij
omslachtig is. Desondanks is er een positief resultaat en staan we er goed
voor met voldoende ruimte in de begroting. Er zijn verder geen vragen
over verslag en begroting. De vergadering gaat daarmee akkoord.
Verslag kascontrolecommissie 2018
Frank Schulkes geeft een toelichting en geeft aan dat het financiële systeem
verouderd is en dat het erg tijdrovend is, zowel voor de penningmeester als
voor de kascontrolecommissie. De commissie verklaart dat de financiële
stukken in orde zijn bevonden en stelt de ALV voor om het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid, waarop de vergadering met
applaus reageert.
In een uitgebreide verklaring heeft de kascontrolecommissie de vrijheid
genomen om het bestuur een aantal aanbevelingen te doen voor verbetering
van de financiële administratie.
•

Aanschaf van een eenvoudig boekhoudprogramma dat geschikt is
voor onze vereniging om de administratie te vereenvoudigen.
• De begroting van de werkgroepen te verruimen zodat dit kan leiden
tot meer en/of nieuwe initiatieven.
• Voorafgaand aan de ALV inzicht te geven aan de leden in het
financiële jaarverslag en de begroting zodat zij zich hierin kunnen
verdiepen voor de ALV.
Het uitgebreide advies is aan het bestuur overhandigd. Theo Vliegenberg
reageert hierop met de opmerking dat het advies geen taak is van de
kascontrolecommissie. De voorzitter dankt de commissie voor de controle
en de suggesties. We zullen dat in het bestuur bespreken.
Verkiezing kascontrolecommissie 2019
Frank heeft het twee jaar gedaan en treedt daarom af. Teun van den Bosch
blijft nog een jaar aan. Er heeft zich niemand aangemeld als tweede
persoon.
Bestuursverkiezing
Omdat Ad zelf onderwerp is in deze verkiezing, geeft hij het
voorzitterschap over aan Jan van Bommel om dit agendapunt te behandelen.
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Ad Adriaans en Setty Vos zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar
gesteld, ondanks de wetenschap dat ze beide al twee periodes in het bestuur
hebben gezeten. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus er is
geen alternatief als de vergadering niet akkoord gaat. Ad wil nog een
periode van twee jaar het voorzitterschap op zich nemen en dan vindt hij het
na acht jaar goed voor vernieuwing van het IVN om het stokje over te
dragen.
Setty vindt het nog steeds leuk en wij vinden een vrouw in het bestuur ook
belangrijk.
Na voorstel van Jan worden beide kandidaten met algemene stemmen
herbenoemd.
Rondvraag
• Jos van Rooij vraagt of een herhaling van de AED-cursus mogelijk is?
Na jaren raak je de vaardigheid kwijt en moet je opnieuw oefenen. Ad
geeft aan dat er al contacten zijn met Saassen om dit te gaan regelen.
• Teun van den Bosch is dankbaar voor het vele werk dat het bestuur
doet.
• Jan van der Rijt geeft nog een samenvatting van de uitslag van de
Nationale Vogeltelling voor Helmond. Hij komt tot de conclusie dat
c.a. 70 IVN-ers hieraan hebben deelgenomen, wat de vraag opriep hoe
AVG-proof dit is?
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

Jaarverslag PR-werkgroep 2019
De groep bestaand uit: Karin de Vos (Groei & Bloei), Hans van Hout, Ron
van de Horst, Ad Adriaans en Jan van Bommel (Coördinator).
Persberichten door Karin de Vos.
Dit jaar heeft de pr-groep van 19 evenementen publiciteit verzorgd. Hierbij
gaat het voornamelijk over activiteiten in de vorm van:
-Lezingen/Cursussen en Seniorenwandelingen, hiervoor leverde Setty Vos
alle informatie aan.
- Publiekswandelingen, Anne Regts droeg zorg voor de informatie voor
persberichten.
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Karin gaf alle berichten aan de diverse bladen door. Een klus die zij met
veel verve en een hoge kwaliteit gedaan heeft.
Nieuwsbrief door Hans van Hout
Hans heeft dit jaar 6 digitale Nieuwsbrieven gemaakt. De aanlevering van
de benodigde gegevens voor de nieuwsbrief gaat dit jaar een stuk beter dan
vorig jaar. Daarnaast verzorgde hij diverse Nieuwsflitsen met informatie
van het bestuur en wordt er elke maand een activiteitenlijst gemaild naar de
leden. Ook verzorgt Hans de gedrukte Kattenstaart 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
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

Jaarverslag Nieuwsbrief/ledenblad 2019 en
plannen 2020
✓ In 2019 heeft de redactie 6 nieuwsbrieven, 6 nieuwsflitsen en 1
ledenblad uitgebracht.
✓ Sinds kort wordt er elke maand een activiteitenagenda uitgebracht
samen met de nieuwsbrief en/of nieuwsflits.
✓ De redactie is tevreden hoe in 2019 de benodigde copy van de
werkgroepen op de website te vinden is of aangeleverd krijgt.
Volhouden dus.
✓ In 2020 kunt u tegen het einde van de even maanden de
nieuwsbrief tegemoet zien en indien nodig een extra Nieuwsflits.
✓ De Activiteitenagenda komt aan het einde van elke maand uit.
✓ Het jaarboekje De Kattenstaart komt uit in februari 2020.
De Redactie
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Jaarverslag Lezingen 2019 en planning 2020
samen met het KNNV
We hebben in 2019 weer 9 mooie lezingen georganiseerd tegen zeer lage
kosten.
10 januari: “Vogels in Bulgarije” van Frank Schulkes, 40 aanwezigen.
14 maart: “De koekoek” van Lou Megens, 30 aanwezigen.
11 april: “Bevers” van Marcel Cox, 30 aanwezigen.
9 mei: “Bomen over bomen” van Leo Schutter en Tinus de Gouw van
Bomenwerkgroep Geldrop, 25 aanwezigen.
13 juni: “Het Eindhovens kanaal” van Theo de Groof, 25 aanwezigen.
12 september: “Water natuurlijk” van Ernest de Groot, 30 aanwezigen.
17 oktober: “Reis door Alaska” van Hans van Moorsel, 24 aanwezigen.
31 oktober: “Plastic soep” van Arend Bolt, 24 aanwezigen.
14 november: “Het weer in Nederland” van Hans de Jong, 17 aanwezigen.
Totaal aantal aanwezigen voor deze lezingen 245.
Plannen voor 2020:
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we reeds 4 lezingen afgesproken
n.l.:
9 januari: “MUS-project” van Vogelbescherming van Jelle Abma.
12 maart: Reis door “Costa Rica” van Henk van Schaijk.
9 april: “Maasduinen” van Patrick Palmen.
14 mei: “Archeologie in Helmond” van Theo de Jong.
Setty Vos.

Jaarverslag Cursussen 2019 en planning
2020
In 2019 werd er een 4-seizoenencursus gegeven, waaraan in totaal 29
cursisten hebben deelgenomen.
De cursus bestond uit 4 delen: voorjaar, zomer, herfst en winter. Voor elk
deel kon afzonderlijk worden ingeschreven, maar ook voor de hele cursus
ineens.
De cursus bestond uit 13 lessen en 13 excursies, startte op 19 maart en
eindigde op 26 november.
Docenten waren: Anne Regts, Gerard Compiet, Jan Kersten en Riek en
Theo van Loo.
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Het was een zeer succesvolle cursus met enthousiaste cursisten, waarvan we
op het eind 10 nieuwe leden mochten inschrijven en de werkgroepen er 5
nieuwe leden bij kregen.
Plannen voor 2020:
De 4-seizoenencursus heeft 5 belangstellenden opgeleverd voor een
Gebiedsgidsencursus. Op het moment zijn we drukdoende dit te
organiseren. Het staat al op de website en er kan al ingeschreven worden.
Bij voldoende belangstelling willen we de cursus in februari 2020 starten.
Andere ideeën zijn: een Vlindercursus, een Klimaatcursus en een
Roofvogel- en Uilencursus. Dit is nog niet concreet, we werken eraan.
Setty Vos.

Jaarverslag Seniorenwandelingen 2019 en
planning 2020
Dit jaar hadden we weer 10 mooie wandelingen met tevreden deelnemers.
20 februari: Gele pijlenroute van JIBB+ door de Binnenstad, 20 deelnemers.
Men was zeer verwonderd dat de Binnenstad zo mooi is geworden met
nieuwe- en gerenoveerde huizen, speelplekken voor kinderen en een
prachtig Weverspark.
26 maart: Wandeling over de kop van Aarle Rixtel, waar plannen
ontwikkeld zijn en worden voor het “Landschapspark Gulden Land”, waar
ook de Bundertjes in geïntegreerd worden, 7 deelnemers. We werden ook
nog hartelijk en met koffie ontvangen in Tuincentrum d’n Heikant.
17 april: Wandelroute “Pak de Biezen” in Aarle Rixtel, 10 deelnemers. We
zagen o.a. een wild zwijn en het zilveren boomkussen (een slijmzwam).
21 mei: Cultuurhistorische Monumentale pandenroute in Helmond met
brochure van de Heemkundekring, 0 deelnemers. We hadden geen
publiciteit gehad in de bladen, dus stond ik alleen bij de Lambertuskerk.
3 juni: Gele pijlenroute met JIBB+ in Stiphout, idem geen publiciteit gehad.
3 IVN deelnemers, die het hadden gelezen in de Nieuwsbrief.
17 juli: Opnieuw geprobeerd de Cultuurhistorische Monumentale
pandenroute van 21 mei, nu wel publiciteit, 22 deelnemers.
27 augustus: Cultuurhistorische wandeling in de Bundertjes, het was
bloedheet, toch 18 deelnemers. Na de wandeling koffie drinken op
uitnodiging bij de Zorgtuinderij.
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18 september: Opnieuw geprobeerd de gele pijlenroute van JIBB+ in
Stiphout. Nu wel publiciteit, 8 deelnemers.
30 oktober: Gele pijlenroute van JIBB+ in Helmond West, 11 deelnemers.
19 november: Cultuurhistorische Stadswandeling met boekje van de VVV
langs de belangrijkste gebouwen in Helmond. Zeer verrassend 43
deelnemers. Dat haalt het gemiddelde wel omhoog.
Conclusie: de Cultuurhistorische wandelingen trekken veel deelnemers. Ik
doe dit naast natuurwandelingen uit eigen interesse.
Plannen voor 2020:
Dat zullen weer enkele JIBB+ wandelroutes zijn b.v in Brouwhuis,
Rijpelberg en Brandevoort. En cultuurhistorische wandelingen in Warande,
de Struikelstenenwandeling en de Lucas Gasselwandeling door de stad.
Setty Vos.

Jaarverslag Fotowerkgroep 2019 en planning
2020
Het afgelopen jaar is de Fotowerkgroep op tweemaandelijkse basis
bijeengekomen. Deze bijeenkomsten waren leuk en leerzaam. We
bespraken elkaars foto’s en vulden dit aan waar nodig met toelichting op de
techniek van fotograferen.
Ook hebben we nu een databank van onze foto’s die beheerd wordt door een
van de leden van de Fotowerkgroep. Deze databank staat ter beschikking
van leden van de PR-groep, die hieruit kunnen putten bij publicaties. In
deze databank tref je foto’s aan van dieren, vogels, en planten. We hebben
hierop niet alleen foto’s van flora en fauna staan, maar ook foto’s van
gebieden rond Helmond en van activiteiten die plaats hebben gevonden.
Natuurlijk kunnen alle werkgroepen ook gebruik van deze databank. Een
verzoek aan de coördinator van de werkgroep kan je hierin verder helpen.
Ons jaarlijkse uitje was een succes. We gingen naar het "Eiland in de Maas"
bij Stevensweert waar je een eeuwenoude graanmolen vindt, de Hompesche
Molen. We wandelden rond de plas die daar ligt en we spotten vele
vlinders. Het was een gezellig uitje met veel fotoplezier.
We hebben teruggekeken op het afgelopen seizoen en geëvalueerd. Hieruit
bleek dat de groep vaker bij elkaar wil komen. We hebben besloten dat we
vanaf november maandelijks bij elkaar gaan komen. Ook de inbreng van de
leden gaan we aanpassen; naast foto’s bekijken ook vertellen over
technieken en of methodes die zij toepassen. Samen erop uit is ook een
wens die we het komende seizoen gaan vormgeven.
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Kortom, het was een goed seizoen voor fotografen met de focus op natuur.
Komend seizoen pakken we deze draad verder op. We hebben het plan
opgevat om na de zomer van 2020 weer een foto-expositie te houden, maar
hierover later meer.
Jan van Bommel

Fotogalerij fotowerkgroep IVN-Helmond

Foto’s Jan van Bommel
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Foto Jan van Bommel

Jaarverslag bomenwerkgroep 2019
We hadden iedere 2e dinsdag van de maand een bijeenkomst in de Koekoek
van 9.30 tot 11.30 uur.
We zagen 2 leden vertrekken en onlangs hebben we 3 nieuwe leden mogen
verwelkomen, 1 lid is ziek en 1 lid heeft het druk maar zal in 2020 weer
actiever worden.
Dus we zijn nu met 6 actieve leden:
Jeanne Moorman
Rinus Swinkels
Guus Clemens
David Chivers
Ruud Hakvoort
Resie Otten
✓ 30 maart hebben we meegedaan met een stand bij de opening van
de speeltuin, we hadden een bomenkwis en een bomenpad gemaakt
met als beloning een insigne; dit hebben we herhaald op de
Natuurmarkt op 9 juni.
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✓ 4 april kwam John van den Berg vertellen over het beleid van de
gemeente met betrekking tot bomen.
✓ 9 mei en op 31 oktober was er een regiobijeenkomst van de BWG'n
resp. in Geldrop en in Heeze/Leende.
✓ 16 mei heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor
bewoners en Natuurverenigingen in de Kasteeltuin wegens plannen
voor een herinrichting i.v.m. het Lucas Gasseljaar; uiteindelijk gaat
er niets door wegens geldgebrek; wel was het zeer interessant om
te horen hoe anderen, vooral de bewoners, meedachten over de
Kasteeltuin.
✓ 8 juni hebben we een excursie gemaakt naar het arboretum d'n
Hooidonk in Den Dungen.
✓ 1 juli hebben we een historische fietstocht gehouden o.l.v. Maria
van de Looverbosch.
✓ 6 september zijn we naar de expositie Dromen over Bomen
geweest in het Gorcums museum.
✓ 25 oktober hebben we de Klokgietersboom gesnoeid samen met
Maria van de Looverbosch.
✓ 13 november hebben we een overleg gehad met John van den Berg
van de gemeente.
✓ 20 november hebben we een gedeelte van de Kasteeltuin
geïnventariseerd.
We zijn ook nauw betrokken bij de Tiny Forests in Helmond.
Jeanne Moorman

Planning Bomenwerkgroep 2020
Er is weer iedere 2e dinsdag van de maand een bijeenkomst , alleen zal dat
hoogstwaarschijnlijk wisselend zijn met de ochtend of de avond.
We hebben in 2020 hopelijk 7 actieve leden:
Jeanne Moorman
Rinus Swinkels
Guus Clemens
Teun van den Bosch
David Civers
Ruud Hakvoort
Resie Otten
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Er komt zeker ook weer overleg met de John van den Berg van de gemeente
maar de data zijn nu nog niet bekend.
✓ 11 maart gaan we helpen bij het planten van het Tiny Forest bij het
Goorlooppark vlakbij de speeltuin.
✓ 17 maart en 21 april gaan we de tuin van Jan de Leeuw
inventariseren.
✓ 18 maart is de Nationale Boomfeestdag; dan wordt er mogelijk een
bos aangeplant bij Berkendonk door o.a. de jeugd. De plannen
moeten nog uitgewerkt worden maar dit is nog niet definitief.
✓ Er zijn plannen voor een bomenpad in de speeltuin en dat moet
klaar zijn bij de opening van de speeltuin.
✓ In mei willen wij een excursie doen naar de Springertuin van een
particuliere familie aan de Aarle-Rixtelseweg voor onze BWG en
overige geïnteresseerde IVN-leden.
✓ 16 juni hebben wij een excursie naar de Boomkwekerij van v/d
Wurff (Heeze).
We staan ook bij de opening van het speeltuinseizoen en op de natuurmarkt.
We zijn bezig met de bomen van de Kasteeltuin te inventariseren..
We willen bomen van de Warande omgeving Eikenkring inventariseren.
We willen ook de bomen van de Robbert inventariseren.
Jeanne Moorman

Jaarverslag Vogelwerkgroep 2019
We beginnen het jaar met een lezing over vogels in Bulgarije door Frank
Schulkes, lid van onze Vogelwerkgroep, die veel in Bulgarije verblijft en
graag vogels fotografeert. Daarbij heb je ook de kennis nodig om de vogels
die je wilt fotograferen te kunnen vinden. Ook hebben we deze januari
maand meegedaan aan de jaarlijks terugkomende wintervogeltelling en de
landelijke tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland, waarbij we
een stijgende lijn zien van het aantal tellingen in Helmond.
In de februari maand hebben we een fietsrondje richting Brandevoort
gemaakt en daarbij op verschillende plekken een ijsvogel gezien.
De jaarlijkse Oost-Brabantse vogellaarsdag is in de maand maart in AstenHeusden en na de ochtendlezingen is er in de middag een excursie door het
natuurgebied “De Grote Peel”. Tijdens de open dag van IVN Helmond in
Speeltuin Helmond-West heeft de vogelwerkgroep een insecten hotel
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gemaakt. Insecten zijn een belangrijke voedselbron; dus als er minder
insecten zijn heeft dit ook gevolgen voor de vogels.
Met de eerste zondag opening van Natuurtuin “de Robbert”, in april, heeft
de vogelwerkgroep zich ook gepresenteerd met informatie over vogels.
Mei is de maand van de nationale vogelweek van Vogelbescherming
Nederland. We hebben een wandeling gemaakt in de omgeving van
Evertsestraat/Trompstraat, waar na woningrenovatie in het kader van het
B5-projekt veel vervangende nestplaatsen in de vorm van nestkasten en
inbouwnestkasten zijn geplaatst voor vogels en vleermuizen. Ook hebben
we het nieuwe natuurgebied “De Marker Wadden” bezocht. Een mooi en
bijzonder ‘jong’ natuurgebied. Om de ontwikkelingen te blijven volgen
gaan we in de komende jaren vaker dit gebied bezoeken. Bij de gebr. Van
Bree hebben oeverzwaluwen hun nesten gecreëerd en daar zijn we gaan
kijken.
In juni vindt de jaarlijkse Natuurmarkt plaats in De Warande en heeft de
Vogelwerkgroep zich met de andere werkgroepen gepresenteerd met o.a.
een vogelraadspel, nestkastjes timmeren en insectenhotel maken. De
natuurmarkt was een succes. Deze maand hebben we in samenwerking met
de Gemeente Helmond, een eerste inventarisatie van huismussen in de
gemeente Helmond gedaan.
In juli en augustus is er een vervolg op de inventarisatie gekomen, maar dan
voor het inventariseren van gierzwaluwen. Dit is ook een nulmeting en we
gaan de komende jaren hiermee verder om te zien of de populatie zich
uitbreidt of juist vermindert. Ook zijn deze tellingen belangrijk voor het B-5
project.
De jaarlijkse trekvogeltelling vindt in de maand oktober plaats, dit doen we
bij Berkendonk. Ook hebben we riet verwijderd bij de oeverzwaluwwand in
Brandevoort en daar constateerden we dat er 21 nesten zijn geweest. De
resultaten van de mussen- en gierzwaluwentelling zijn door stadsecoloog
Albert Raaijmakers met ons gedeeld. Jan van der Rijt heeft een lezing
gegeven over de zwaluwen in Helmond tijdens de maandelijkse
inloopavond van IVN Helmond.
November is de maand van nestkasten schoonmaken in Binderen, De
Warande en ’t Groot Goor. Deze maand wordt ook gebruikt voor het
afbouwen van het insectenhotel door o.a. Jan de Leeuw, dat in januari 2020
geplaatst gaat worden in het Jan Visser dierenpark onder de huiszwaluwtil.
De landelijke natuurwerkdag vindt deze maand ook plaats en we helpen als
vogelwerkgroep ook mee om de vennen in de Stiphoutse bossen
“bomenvrij” te maken. Voor de vierseizoenencursus hebben al de
werkgroepen waaronder dus ook de Vogelwerkgroep van IVN Helmond
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zich gepresenteerd om de cursisten kennis te laten maken met wat we
allemaal doen en dat alle hulp welkom is! Op het landelijke symposium van
SOVON te Ede kunnen we onze kennis over vogels uitbreiden door diverse

lezingen te volgen.
Foto: Stephan Meijer
Vogelwerkgroep presentatie IVN Helmond Natuurmarkt in De Warande ‘

HELMOND
Planning vogelwerkgroep 2020
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Stephan Meijer

Jaarverslag Plantenwerkgroep 2019
De plantenwerkgroep telt op dit moment 17 leden, waarvan er 2 door
gezondheidsproblemen niet of zeer weinig deelnemen aan de activiteiten
van de werkgroep. Verder zijn er nog 2 KNNV-leden die regelmatig
deelnemen 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 7 à 8 deelnemers.
Een korte opsomming:
▪ Er waren vier goed bezochte inventarisaties in de Bakelse
Beemden in mei, juni, juli en september. Daarmee sluiten we een
periode af van vijf jaren onderzoek. Op dit moment wordt er
gewerkt aan een eindrapport dat in januari 2020 zal verschijnen en
waarin de resultaten geëvalueerd worden. Ook worden er
conclusies getrokken en wordt het beheer onder de loep genomen.
Duidelijk is dat vooral de directe omgeving van de beek, en zeker
het 'winterbed', een mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt. De
rest van het gebied blijft daar duidelijk bij achter, waarschijnlijk als
gevolg van de sterke bemesting die hier jarenlang heeft
plaatsgevonden.
▪ Er is ook twee keer geïnventariseerd in de Goorloopzone in
Helmond-West. Dat leverde opmerkelijke resultaten op. Het aantal
planten dat we hebben waargenomen steeg van 135 vorig jaar nog
verder naar 195. Een heel behoorlijk aantal voor zo'n klein gebied.
▪ In juli was er een excursie naar de hellingen ten westen van de
ENCI-groeve bij Maastricht. Met een enthousiaste groep van 12
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mensen hebben we genoten van de prachtige omgeving, de vele
bijzondere planten en het schitterende weer.
Het effect van twee jaar warme en droge zomers was soms goed te
merken, Zo bleken de vennen in De Mosbulten bijna te zijn
verdwenen. Gelukkig werd het vanaf september wat natter, maar er
is nog steeds een flink neerslagtekort.
Eind oktober hadden we nog een paddenstoelenwandeling in de
Refelingse Heide in Nuenen. Veel en mooie paddenstoelen gezien
waarvan we samen met de cursisten van de herfstcursus hebben
genoten, met dank aan de regen.

N.B.
Alle resultaten van de inventarisaties zijn doorgegeven op waarneming.nl en
die zijn vrijwel allemaal gevalideerd en komen dus in de NDFF terecht.

Planning Plantenwerkgroep 2020
Het jaarprogramma van de plantenwerkgroep kent drie 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
waarneming.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.
Determineeravonden:
Bijeenkomsten die ten doel hebben om onze determinatievaardigheden te
vergroten.
28 maart
Excursie naar het Bunderbos tussen Geulle en Bunde.
We genieten van een uitbundige voorjaarsflora van o.a.
bosanemonen, sleutelbloemen, verschillende soorten
viooltjes, goudveil en vele andere. Dagexcursie.
25 april
Inventarisatie in de Ecozone, Brandevoort.
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Verzamelplaats nog niet
bekend.
16 mei
Inventarisatie in de Goorloopzone tussen Traverse en
President Rooseveltlaan.
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4 juni
6 juni

11 juni
23 juni

4 juli

14 juli

23 juli
30 juli
29 augustus
12 september

3 oktober

eind dec.
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Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Verzamelplaats nog niet
bekend.
Determineren in de Koekoek.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Excursie naar de Oeffelter Meent. We lopen een
wandelropute van 4,5 km. In het gebied komen
zeldzaamheden voor als klein tasjeskruid,
lathyruswikke, draadklaver en kruisdistel.
Inventarisatie in de Ecozone, Brandevoort.
Tijd: 18.30 - 21.00 uur. Verzamelplaats nog niet bekend.
Inventarisatie aan de Stiphoutse Loop, westelijk van de
Rode Beemden in Stiphout
Tijd: 18.30 - 21.00 uur. Verzamelplaats nog niet bekend.
Excursie naar het Beleven (spreek uit als Bele-ven) in
Reusel. Dit natuurgebied bestaat pas sinds 2008. De
diepe ontwateringssloten zijn gedempt en de verrijkte
grond grotendeels verwijderd. Er is een wandelroute
uitgezet van 7 km, die gemakkelijk ingekort kan worden
als dat nodig is.
Inventarisatie in de Goorloopzone tussen Traverse en
President Rooseveltlaan.
Tijd: 18.30 - 21.00 uur. Verzamelplaats nog niet bekend.
Determineren in de Koekoek.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Inventarisatie in de Ecozone, Brandevoort.
Tijd: 18.30 - 21.00 uur. Verzamelplaats nog niet bekend.
Inventarisatie in de Ecozone, Brandevoort.
Tijd: 13.30 - 16.00 uur. Verzamelplaats nog niet bekend.
Inventarisatie aan de Stiphoutse Loop, westelijk van de
Rode Beemden in Stiphout
Tijd: 13.30 - 16.00 uur. Verzamelplaats nog niet bekend.
Paddenstoelenwandeling in 't Goor. Afhankelijk van het
weer kan de datum nog veranderen, want er moeten wel
paddenstoelen zijn.
We doen als plantenwerkgroep mee aan de Floron
Eindejaarsplantenjacht. Datum en plaats worden nog
bekend gemaakt.
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Jaarverslag Werkgroep Natuurbeheer 2019
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 2019 twee wilgen knotdagen
georganiseerd in samenwerking met de gemeente Helmond. Het ging om
een knotproject in natuurgebied ’t Groot Goor waar we op 16 en 23 februari
115 wilgen hebben ontdaan van hun pruiken. Bij prima voorjaarsweer en
voldoende leden en vrijwilligers was dit een geslaagd project.
Landelijke Natuurwerkdag: Op zaterdag 2 november hebben we in de
Stiphoutse Bossen in samenwerking met vier scoutinggroepen en diverse
eigen leden en vrijwilligers bij alle vijf de “adoptievennen” flink gewerkt
aan het uitplukken van dennen en berken. Ondanks het barre weer in de
ochtenduren leverde deze dag een mooi resultaat op. Langdaalven,
Kulkesven, Kromven, Wasven en Kikkerven lagen er nadien weer keurig
open bij. De gemeente heeft naar aanleiding van dit mooie resultaat de
jaarlijkse bijdrage aan de scoutinggroepen weer beschikbaar gesteld.

Jaarplan 2020 Werkgroep Natuurbeheer
In 2020 wil de Werkgroep Natuurbeheer opnieuw inzetten op wilgen
knotten in de winterperiode (twee projecten) en op de organisatie van de
Natuurwerkdag op zaterdag 7 november. De gemeente Helmond heeft onze
medewerking gevraagd voor het knotten van de wilgen op 2 locaties in
Brandevoort: Boswonen en omgeving Brandevoortsedreef / spoortunnel.
Daarnaast zal ook het adoptieplan Stiphoutse Vennen (5e jaar) weer
doorgaan. Daaraan gaat in januari een klein knotproject vooraf aan de
Eenselaar in Stiphout; tevens aanplant van een wilgenbos aan de Goorloop.
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.
Ad Adriaans coördinator
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Jaarverslag Jeugd-IVN 2019
Ook in het afgelopen jaar hadden we 15 activiteiten op het programma staan
die met succes hebben plaats gevonden. We blijven doorgaan met een
stabiele groep van 22 kinderen. Ieder jaar gaan er in juli jeugdleden
vertrekken en steeds wordt dit weer goed aangevuld zonder dat we daar
actie in ondernemen. Opmerkelijk is dat er dit jaar 7 van de 22 kinderen het
basisonderwijs al hebben verlaten. Dit laat zien dat er ook tieners zijn die
natuur leuk vinden. Het zou toch wel mooi zijn als IVN-Helmond ooit nog
eens een jongerengroep zou kunnen oprichten.
De begeleiding bestond het eerste deel van 2019 uit: Kevin Gerritsen,
Monique Gruijters, Angelique van Poppeliers, Annemiek Hommel en Maria
Nijssen. Daarnaast was Gilles Ackermans ( na een stage bij ons ) ook bijna
altijd aanwezig en ondersteunde ons door verschillende activiteiten mee
voor te bereiden en uit te voeren. Na de zomer is Angelique gestopt en heeft
Janny Penders zich voor dit jaar als vaste begeleider aangemeld. Annemiek
komt ons nog ondersteunen wanneer we extra begeleiding nodig hebben en
ze er op dat moment zelf ook tijd voor heeft.
De activiteiten die we o.a. deden waren:
Wandeling en actief bosjutten in het gebied “De Specht in Handel”.
Meegedaan aan de Landelijke Opschoondag waarbij we in de Annawijk
zwerfafval zijn gaan opruimen. We deden mee aan een afvalbingo en
wonnen een prijs vanuit de gemeente Helmond.
We combineerden een activiteit van sport en natuur in de Bakelse Bossen.
De kinderen werkten in groepjes en we deden het enveloppenspel.
Enveloppen met vragen en rennen om de antwoorden te geven. Ze waren
daarna flink moe.
Het jaarlijks waterdiertjes scheppen deden we in het kader van de
Landelijke Slootjesdag in de Robbert. Tijdens die activiteit doen ook andere
kinderen mee samen met hun ouders/grootouders. Na deze activiteit worden
er vaak nieuwe kinderen aangemeld als jeugdlid voor het volgend jaar. De
samenwerking met de Robbert verloopt altijd heel prettig.
Met onze nieuwe insectenpotjes zijn we op zoek gegaan in het gebied
Bakelse Beemden. Het was mooi weer, volop insecten. En bij de plassen
heel veel kikkertjes. De potjes werden dus ook daarvoor gebruikt.
Voor de vogels gingen we naar de Warande. Het weer sloeg om en we
hebben vooral in de regen gelopen en van de vogels hebben we ook niet
meer zoveel gehoord. Ook dit hoort bij onze wandelingen.
In september bezochten we een slakkenkwekerij in Ospel. Heel leuk en
educatief. Het programma was gericht op kinderen en zeer de moeite waard.
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Een aantal binnenactiviteiten in de Koekoek waren:
Thema winterslaap, technologie in de natuur, thema vogels waarbij uitleg
over vogelsnavels en voedsel, welke vogel maakt welk geluid?, welke
vogel is het? Veel in spelvorm. En we hadden ook dit jaar weer een
gezellige Kerstviering in december waarbij ook Sjef aansloot voor een
lekkere lunch.

Maria Nijssen

Programma Jeugd-IVN 2020
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Maria Nijssen

Jaarverslag 2019 Natuurgidsenwerkgroep
De wandelingen werden dit jaar zeer goed bezocht. Het totaal aantal
deelnemers was circa 340 (gemiddeld 28; tegen 39 vorig jaar en 32 het jaar
daarvoor).
Het kleinste aantal (5) kwam bij de wandeling in juni (rondom Croy, het
was warm die dag), het grootste aantal (85) kwam naar de
diersporenwandeling in februari bij Berkendonk. Ook goed bezochte
wandelingen waren de doorstapwandelingen in januari (55) en de
wandelingen in september, november en december (alle 35).
Een bijzondere wandeling was de spellenwandeling rondom het Buntven
die door Marjon en Maria geleid werd. Die wandeling, met 20 bezoekers,

DE KATTENSTAART Winter 2020

36

stond in het teken van
spelactiviteiten in de
natuur en met
natuurlijke materialen.
Naast de reguliere
‘eerste-zondag-van-demaand-wandeling’
hadden we op 20 juni
een avondwandeling in
de stad waarbij we met
name de braakliggende
terreinen op Suytkade
Foto Anne Regts
bezochten. De meest bijzondere waarnemingen
aldaar waren prenten van reeën.
Ook nieuw in ons wandelprogramma was de ‘wisselwandeling’ in
november in de Stiphoutse Bossen. Tijdens de goedbezochte wandeling (35
bezoekers) werd halverwege gewisseld van gidsen. Maria en Marjon wezen
op hun deel van de wandeling vooral op de overvloedig aanwezige
paddenstoelen. Stephan en Anne speurden naar diersporen.
Naast de geplande publiekswandelingen, elke maand op de eerste zondag,
werden ook diverse wandelingen op aanvraag gedaan.
•

Antoinette en Jos wandelden een 6-tal keren via inloophuis De
Cirkel voor kankerpatiënten en hun naasten.
• We deden wandelingen/activiteiten voor: Jan Vissermuseum,
zorgatelier De Stip en een team van de regionale politie.
• Antoinette van Bree verzorgde door het jaar heen diverse
wandelingen/activiteiten voor scoutinggroepen (3 keer) en 3
basisscholen (circa 5 keer).
Ruim 275 kinderen werden met haar activiteiten bereikt.
• Teun van den Bosch begeleidde op gezette tijden wandelingen voor
de reumavereniging.
De activiteiten op aanvraag leverden circa €200 aan donaties op.
Twee van onze trouwe gidsen Netty van Meel en Fried van Rijt zijn het
afgelopen jaar gestopt met hun gidsactiviteiten. Beiden hebben in
2010/2011 de gebiedsgidsencursus gevolgd waarbij hun onderzoek gericht
was op de Bakelse Beemden. Vanaf 2012 verzorgden ze elk jaar de
publiekswandelingen in dat gebied. We danken hen voor hun jarenlange
inzet.
Anne Regts
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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

Bomenwerkgroep

Jeanne Moorman
06-1125662
jassana56@hotmail.com

Contributie per jaar
Lid

€ 28.00 (minimaal) geeft recht op landelijk- en afdelingsblad

Huisgenoot lid

€ 8,00 (minimaal)

Donateur

€ 18,00 (minimaal) geeft recht op afdelingsblad

Donatie scholen

€ 30,00

Opgeven:

op elk moment, bij de ledenadministratie

Opzeggen:

vóór 1 november, bij de ledenadministratie

Betalingen:

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

