Notulen algemene ledenvergadering IVN Voerendaal 27 februari 2019
1 Opening, vaststellen agenda, afmeldingen, presentielijst.
De voorzitter opent om 19:35 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt conform de
uitnodiging vastgesteld. Afmeldingen zijn ontvangen van Ger Jacobs, Walter Uitterhoeve, Lea Geelen, Femke
Packbier, Frank Mot en Jeu Brouns. De presentielijst wordt door 19 personen getekend.
2 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 8 maart 2018.
Het privacyreglement is in 2018 opgesteld en te vinden op onze website.
Er zijn verder geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen. De notulen worden vastgesteld met dank aan Vera.
3 Mededelingen en informatie over
Programma 2019 (zie bijlage). De erwtensoepwandeling en het snoeien met de scholen heeft inmiddels
plaatsgevonden. In maart en april staan, in samenwerking met de WOW en de Ouderenvereniging Ubachsberg,
een lezing over de Worm en 5 wandelingen in dit gebied op het programma. Verder wil IVN meedoen aan het
Voerendaalse Zomerfestival en wel op 31 mei. Onze opzet is ongeveer zoals de NOM in 2018, maar in plaats van
alleen voor cliënten van ’t Brook is het nu gericht op iedereen en met name ook op kinderen.
Actuele ontwikkelingen IVN. De gemeente heeft de RO groep Maastricht ingeschakeld voor de realisatie van de
Open Club Klimmen. Hiermee heeft het bestuur een gesprek gehad in september, maar daarna niets meer
vernomen. Ons uitgangspunt is: we hebben geen eigen lokaal nodig, wel opslagruimte en bijvoorbeeld vitrines in
ruimte(n) waar veel publiek komt (bijv. bij de Burgerijen en Open Club). Op hun verzoek heeft met IVN
Bocholtz/Simpelveld een gesprek plaatsgevonden omtrent samenwerking/fusie met IVN Voerendaal.
Eigenstandig voortbestaan is voor hen niet meer mogelijk. Zij zijn ook in gesprek met IVN Heuvelland. Naar
aanleiding hiervan en om onze eigen continuïteit op termijn te waarborgen hebben wij ook om een gesprek met
IVN Heuvelland gevraagd. Dit gesprek is op 20 maart 2019. Er zijn meer overeenkomsten tussen het land van
kalk en het heuvelland (regio Maas en Mergelland) dan met de regio Parkstad.
Van de overleden vogelkenner Paul Wouters hebben wij een hele collectie dia’s, klappers waarnemingen en
boeken ontvangen. Met SOVON en NHG wordt gezocht naar een goede bestemming. Op de gang zijn boeken
uitgestald welke naar believe kunnen worden meegenomen.
Ingekomen brieven. Van Pierre Grooten is een ingekomen brief ontvangen met suggesties over de inrichting van
de openbare ruimte bij de Open Club en voor excursies. Dit zal bilateraal worden besproken.
4 Jaarstukken 2018 penningmeester
Er zijn geen vragen over de jaarstukken (verlies- en winstrekening en balans met toelichting)
5 Kascommissie
De kascommissie (Pierre Grooten en Hans Pannemans) heeft de administratie en jaarstukken gecontroleerd en
in orde bevonden. De vergadering verleent het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beheer voor 2018.
De kascontrolecommissie 2019 zal bestaan uit Hans Pannemans, Annelien Smets en als reservelid Wiel Spierts.
6 Contributie jaar 2019
De contributie 2019 is reeds vorig jaar door de ledenvergadering vastgesteld op € 16,00. Wij volgen hiermee de
verhoging van de landelijke afdracht. Voor 2020 wordt vooralsnog geen verhoging verwacht.
7 Jaarverslag 2018 secretaris
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
8 Bestuursverkiezing
Statutair aftredend is Wiel Curfs. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld en er zijn geen andere kandidaten
voorgedragen. Door de vergadering wordt hij bij acclamatie en applaus herbenoemd.

9 Verslagen van de activiteiten
Scholenwerkgroep (Ria Senden)
Plantenwerkgroep (Lea Geelen)
Uilenwerkgroep (Albert van den Dries)
Werkgroep Natuur, Landschap en Milieu van de gemeente (Vera van Piggelen)
De activiteiten 2018 zijn vastgelegd in de verslagen van de werkgroepen. Enkele zaken worden nog kort
toegelicht. Ria zegt dat de groepen in 2019 groter zijn dan in 2018, nieuw is het wezelpad en natuurkunstwerk.
Hulp blijft welkom. Annemie zegt dat in 2018 wegens de droogte en warmte sommige excursies van de
plantengroep geen doorgang hebben gevonden. Albert zegt dat in 2018 een redelijk resultaat is behaald met de
uilenwerkgroep. Door een kasthoudster is € 250,00 gesponsord voor nieuwe kasten. Het verslag wordt ook
doorgestuurd aan de kasthouders. Vera zegt dat de gemeentelijke werkgroep is uitgebreid met VVV en
Staatsbosbeheer en verwacht meer resultaten in de toekomst.
10 Rondvraag
Pierre Grooten merkt op dat IVN Voerendaal een vrij rijke club is. Verder wijst hij op het infoblad van het
Natuurhistorisch Genootschap. (De convocatie van het eerste halfjaar 2019 is overigens aan de leden
verzonden). Hij heeft een maquette welke misschien bruikbaar is voor het zomerfestival. Wordt bekeken.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20:35 uur.
Na de pauze met koffie en vlaai wordt, in het bijzijn van Piet en José Muijrers, een film vertoond van wat er leeft
en bloeit in hun Kundertuin op de Kunderberg en op Ter Worm. Aangezien deze zonder geluid is wordt
deskundig commentaar geleverd vanuit de zaal.

Lucien Smets, 8 maart 2019

