Notulen algemene ledenvergadering IVN Voerendaal 11 maart 2020.
1 Opening, vaststellen agenda, afmeldingen, presentielijst.
De voorzitter opent om 19:40 uur de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt conform
de uitnodiging vastgesteld. Afmeldingen zijn ontvangen van: Jef Brouwers, Jeu Brouns, Annie Gras,
Resie Voncken, Peter Schrijnemaekers, Wiel Spierts, Lea Geelen en Arno Haanraats. De presentielijst
wordt door 16 personen getekend. Er zijn geen ingekomen vragen en/of brieven omtrent deze
vergadering.
2 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 27 februari 2019.
Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.
3 Mededelingen en informatie over
Programma 2020
Er wordt uitgebreid aandacht gegeven aan een aantal activiteiten in 2020.
Aan de erwtensoepwandeling werd deelgenomen door 25 deelnemers .Op de Districtsledendag werd
het Rondje om de Vijver gepresenteerd. Met Land van Kalk worden safari’s opgestart. IVN is
betrokken bij e-bike en kindersafari. Voor de Natuurontdekkingsreis Parkstad hebben zich 26
personen aangemeld. Met de Scouting en uilenwerkgroep zijn 25 nestkastjes gemaakt en
opgehangen in het kader van bestrijding van de eikenprocessierups. Een les in het kader van de
duurzame werelddoelen is gepland op 4 april op de school in Ransdaal. Aan het zomerfestival zal op
7 juni worden deelgenomen samen met de Heemkundevereniging Voerendaal met een wandeling
rondom Winthagen met vertellers. Op 25 maart is de lezing omtrent plastic soep in ‘t Wouves.
Nadrukkelijk wordt verzocht hiervoor de nodige publiciteit/reclame te maken. Op 25 april is de
jaarmarkt in Heerlen waar een IVN Parkstadkraam aanwezig zal zijn. Voor een aantal uren
bemensing worden vrijwilligers gezocht. Op 29 augustus willen we een ledendag houden bij
Connecterra te Maasmechelen. Op 20 april van 14:00-16:30 uur is in ’t Brook een Grijs, Groen en
Gelukkig activiteit voor ongeveer 30 inwonende bewoners gepland.
Nadere informatie en verzoeken om medewerking volgen via mail en/of website.
Actuele ontwikkelingen IVN
De Vereniging IVN en Stichting IVN worden samengevoegd tot Eén IVN. De ambitie is dit te realiseren
vóór 1 januari 2021. In maart 2020 wordt een concreet voorstel in de Landelijke Raad verwacht over
uniformering van het leden- en contributiebeleid ingaande 1-1-2022.
4 Jaarstukken 2019 penningmeester
Er zijn geen vragen over de jaarstukken (verlies- en winstrekening en balans met toelichting)
Het boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat van € 409,12 en de vergadering gaat akkoord
dat dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
5 Kascommissie
De kascommissie (Hans Pannemans en Annelien Smets heeft de administratie en jaarstukken op 6
maart 2020 gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering verleent de penningmeester met
applaus en het gehele bestuur décharge voor het gevoerde financiële beheer over het jaar 2019.
De kascontrolecommissie 2020 zal bestaan uit Annelien Smets en Margriet Bijvoet. Er heeft zich
niemand als reservelid beschikbaar gesteld.
6 Vaststellen contributie jaar 2021 op € 18,00

Veel IVN afdelingen zijn overgestapt op de landelijke contributie inning (Procurios) en hanteren
daardoor ook de landelijke contributie van nu € 24,00 per jaar. Wij verwachten dit op termijn ook te
doen. Het bestuur stelt voor om de contributie stapsgewijs te verhogen.
Na enige discussie wordt door de vergadering besloten om de contributie in 2021 te verhogen tot
€ 18,00. Vervolgstappen besluiten in de vergadering van 2021.
7 Jaarverslag 2019 secretaris
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
8 Bestuursverkiezing
Statutair aftredend zijn Vera van Piggelen en Jan Spee. Beiden stellen zich herkiesbaar voor een
periode van drie jaar. Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen. Door de vergadering worden zij
bij acclamatie en applaus herbenoemd.
9 Verslagen van de activiteiten van
Scholenwerkgroep
Plantenwerkgroep
Uilenwerkgroep
Werkgroep Natuur, Landschap en Milieu van de gemeente
Van de activiteiten 2019 van de werkgroepen zijn aparte verslagen gemaakt.
Nieuwe ideëen en uitvoerders zijn welkom.
De gemeentelijke werkgroep is uitgebreid met de Heemkunde Voerendaal. Men werkt met een
projectenlijst (o.a. de nestkastjes eikenprocessierups) en ecologisch bermbeheer blijft aandachtspunt.
Huldiging jubilarissen
Door de voorzitter worden een aantal jubilarissen gehuldigd met een persoonlijke toespraak, een
oorkonde, bijbehorend “versiersel” en een bloemetje, te weten:
Wiel Curfs, 25 jaar lid IVN Voerendaal
Pierre Grooten, 40 jaar lid IVN Voerendaal
Ons langst meedraaiende actieve lid Jan Spee, lid sedert 1969 en betrokken bij de oprichting van IVN
Nederland, kreeg een bodywarmer en uiteraard ook een bloemetje aangeboden.
10 Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik meer gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:15 uur.
Na de pauze met koffie/thee en vlaai is er een presentatie door Margriet en Lucien over de
Sustainable Development Goals (de Duurzame Wereld Doelen) van de Verenigde Naties. Een les
gemaakt door het CNME en gegeven in 2019 voor basisschoolleerlingen groep 7/8 in Maastricht. Dit
willen we een vervolg geven op de basisscholen in Voerendaal. De enige reactie is ontvangen van de
school in Ransdaal.
Lucien Smets, 15 maart 2020

