Jaarverslag secretaris 2020
Geachte IVN-leden,
Inleiding
Alweer een jaar voorbij. En wat voor een jaar. Het zou ons 60 jaar jubileum IVN Voerendaal moeten
worden. Veel van onze goede voornemens hebben we niet kunnen realiseren. De start was
veelbelovend, echter daarna gooide het weer roet in het eten en vervolgens het Covid19-virus.
Activiteiten
In een aparte bijlage zijn de activiteiten van 2020 opgenomen. Zoals jullie zien was van alles
ingepland maar ook hetgeen niet is kunnen doorgaan. Een samenvatting van wat wel kon volgt
hieronder.
In januari werd het jaar begonnen met een erwtensoepwandeling. Op de District ledendag Limburg op
25 januari is het Rondje om de Vijver uit 2019 als pareltje gepresenteerd. De intro van de IVN
Parkstad Natuurontdekkingsreis was op 5 februari en er hadden zich 23 personen ingeschreven. Deze
cursus is deze doorgeschoven naar 2021. Voor leden van de coöperatie Land van Kalk werd een
presentatie gegeven. Samen met de scouting werden in februari nestkastjes voor mezen gebouwd en
geplaatst. Dit ter bestrijding van de eikenprocessierups. Het snoeien met de scholen moest een aantal
keren wegens slecht weer worden uitgesteld en kon niet altijd doorgaan. Onze algemene
jaarvergadering op 11 maart, met de huldiging van een aantal langdurige leden, ging wel door en werd
door 16 personen bezocht.
En toen werd het stil…..tot half juli.
Toen hadden we een matig bezochte zomeravondwandeling Putter Gewande. Het Nazomerfestival
met het Ommetje Hemelrijk op 13 september was met prachtig weer een succes.
In oktober werd met de school van Ubachsberg een alternatieve activiteit rond de Kunderberg
gerealiseerd.
En toen……..werd het weer stil.
Gemaakte afspraken met Staatsbosbeheer en de Scouting voor de Natuurwerkdag werden
geannuleerd. Als “compensatie” voor de gebruikelijke kerstbijeenkomst werd bij onze leden en
donateurs een presentje bezorgd.
Onze vogelaars zijn slechts één keer er op uit gegaan. Er is wel meegedaan aan 2 vogeltellingen.
Bij onze activiteiten werd samengewerkt met o.a. particulieren, de Voerendaalse scholen, IVN
afdelingen, IVN District Limburg, het Land van Kalk, de gemeente Voerendaal, het Zomerfestival,
Staatsbosbeheer en Scouting Voerendaal.
Over de scholenwerkgroep, plantenwerkgroep, uilenwerkgroep, werkgroep Natuur, Landschap en
Milieu en financiën wordt separaat verslag gedaan.
Leden en ledenbeleid
In 2020 zijn overleden ons erelid en mede oprichter Wiel Simons en donateur Piet Knubben.
In 2020 hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld (waarvan 2 landelijk).
Per 1-1-2021 hebben we 52 leden (op 1-1-2020: 51 en op 1-1-2019: 47). Daarnaast waren er 11
donateurs Het aantal donateurs loopt al enkele jaren terug. Op termijn verwachten wij over te stappen
op de landelijke ledenadministratie en bijbehorende contributie inning. In de ledenvergadering van 11
maart 2020 is besloten de contributie stapsgewijs te verhogen tot de landelijke contributie.

Bestuur
Het bestuur bestond uit 6 leden en onderging in 2020 geen wijzigingen. Naast de algemene
ledenvergadering waren er 8 bestuursvergaderingen. Vanuit het bestuur werd, waar mogelijk en soms
via Zoom, deelgenomen aan Districts- en Regiovergaderingen.
Publiciteit
Onze activiteiten werden vooraf aangekondigd via mail aan onze leden/donateurs, op de website en in
de lokale kranten en krantjes. Het Nazomerfestival met het Ommetje Hemelrijk heeft vooraf en
achteraf veel publiciteit gekregen.
Huisvesting
Er zijn in 2020 geen vorderingen gemaakt m.b.t. de huisvesting. Bestuursvergaderingen hebben een
aantal keren in ’t Wouves plaatsgevonden.
Samenwerking met andere IVN afdelingen
Er zijn in 2020 geen nieuwe stappen gezet en de bestaande samenwerking is gecontinueerd.
Vooruitblik
De Landelijke Raad heeft op 12 december 2020 in principe besloten tot de fusie van 1 IVN ( de
Vereniging IVN en Stichting IVN worden samengevoegd tot één IVN). In april volgt het definitief
besluit. Er is nog discussie over het huishoudelijk reglement en statutenwijziging.
Op het moment van schrijven is onduidelijk wat in 2021 wel of niet kan/mag worden georganiseerd.
De overheidsmaatregelen dienen in acht te worden genomen.
Het activiteitenprogramma is normaliter een apart agendapunt op onze jaarvergadering.
Verdere oriëntatie op mogelijke samenwerking/samenvoeging/fusie met andere IVN’s zal, gezien de
vergrijzing, weinig actieve leden en geen aanwas van jeugdige leden, op termijn noodzakelijk zijn.
Uitbreiding/verjonging van ons bestuur is, gezien het klimmen der jaren, zeer gewenst.
Uiteraard blijven aanvullingen en ad hoc activiteiten mogelijk. Kom met een idee en we kijken of het
uitvoerbaar is en/of we het kunnen faciliteren. Veel dank wederom voor de belangeloze inzet van onze
gidsen, leden en sympathisanten die dit alles mede mogelijk maken.
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