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Abonnement op de Natuurgids duurder per 2021
Wij hebben nu al bericht ontvangen van het
bestuur van de Natuurgids dat het abonnement
per 1 januari 2021 aangepast zal worden. Een
collectief IVN-abonnement gaat van €15,50 naar
€17.00 inclusief de verzendkosten voor 8 nummers
van dit mooie blad.
Voor IVN-leden die via ons IVN een collectief
abonnement hebben afgesloten wordt dit automatisch verrekend bij het
lidmaatschap van het IVN. Heeft u zelf een abonnement dan loopt de
verrekening via de administratie van de Natuurgids. De kosten zijn dan €
19,00 per jaar.
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Wat een ongewoon bijzonder jaar!
Ook voor ons IVN Born-Land van Swentibold zal het jaar 2020 worden
bijgeschreven als vréselijk ongewoon en héél bijzonder. Met een prachtig en
ambitieus programma, dat we samen met, IVN Munstergeleen, vol trots aan
alle IVN’ers en onze relaties
presenteerden, startten wij vol plannen
en gelukkig nog onwetend het nieuwe
jaar. Begin maart wierp een ongekende
crisis ons terug op alléén nog maar
beperkte contacten met onze naasten en
via TV en PC met de rest van familie,
werk en relaties! Gelukkig konden we
wel intens genieten van een schitterend
voorjaar met daarna een record warme
zomer. Velen van ons brachten de
vakanties door in Rundumshausen of op
Balconia. Plotseling bleken ook onze biotoop en ons eigen land voor velen
nog nooit bezochte natuurparels te bezitten! De vele schitterende foto’s die
ons steeds weer van ‘solitaire’ struingroepleden via internet bereikten,
bewezen dit met grote regelmaat. Onze Algemene Ledenvergadering op
1 oktober in Obbicht was een ongewoon ‘afstandelijke’ gebeurtenis. We
dwaalden, verdeeld in kleine groepjes, langs de Swalm. De excursie aan
Kasteel Wolfrath gunde ons een uniek kijkje in het fraai gerestaureerde
kasteel en het mooie park. Daarmee hebben we de meeste ledenactiviteiten
van 2020 nog maar eens gememoreerd.
Nu ik dit schrijf, wachten we met spanning en zorgen op de regels waarmee
we in eigen kring kerst en oud en nieuw mogen vieren.
Het bestuur heeft voor het eerste halfjaar van 2021 maar een zeer beperkt
aantal activiteiten gepland. Achter in “Bron 6” en uiteraard op onze website
vindt u steeds de meest actuele IVN-activiteiten. Graag wil ik al onze leden
allereerst een goede gezondheid, heel mooie, alternatieve? feestdagen en
een ‘gewoon’ 2021 wensen.
Arno Duwel, voorzitter
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Geen vroege vogel
Uitslapen op zondagmorgen? Dat kan echt niet! Elke serieuze IVN’er wil het
oeroude programma niet missen. Ik moet toegeven dat ik nu zit te huichelen
want zelf volg ik het programma niet. Rond die tijd ben ik meestal bezig de
oven te vullen met iets dat bij een kopje koffie heerlijk zal smaken. Overigens
heb ik thuis mijn privéleraar en turven we in onze tuin meer dan 30
verschillende soorten vogels. De eerste inkopen voor het a.s. winterseizoen
zijn al gedaan. Het strooivoer staat klaar in de muizenproof emmer, potten
vogelpindakaas in voorraad en als ik in de tuin kom zie ik dat mijn echtgenoot
zichzelf zo’n vogelkrans cadeau heeft gedaan. U weet wel, zo’n krans die er
prachtig uitziet, veel geld kost maar waarvan niet zo veel te snoepen valt. Het
oog wil ook wat en de commercie nog meer.
Wat is het fijn om een serre te
hebben en van daar, lekker warm
zittend, het gescharrel gade te slaan.
Op de hibiscus zit steevast het
roodborstje, een vrouwtje. Ze blijft
mijn vriendinnetje ook al heb ik in
het voorjaar, woest met de zaag aan
de slag, haar nestje in het
wintergroen op de perenboom
vernield. Toch hebben we later
genoten van de vlieglessen van haar
jonkies. Ik heb zelfs nog meer op
mijn geweten. De goudhaantjes
zullen in de toekomst ons adres links
laten liggen, want Eric M. heeft onze
dennen verwijderd. Nieuw aanplant
heeft nu tijd nodig.
Onze oude kastanjestronken blijken een waar spechtenparadijs, de bank er
onder lijkt wel de vloer van een timmerwerkplaats. Een beetje medelijden
heb ik met de vinken, zij moeten tevreden zijn met wat van de voedertafel
valt. Dat blijkt toch voldoende te zijn want hun buikjes staan mooi bol.
Gelukkig hebben de kraaien onze gazons met rust gelaten, terwijl zich bij de
buren een ramp voltrok. Bij het planten van de voorjaarsbollen kwam ik toch
veel engerlingen tegen. Kennelijk zijn die enge larven bij de buren lekkerder.
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Nog even naar vroege vogels. Natuurlijk moet je een vroege vogel zijn om
vogels te spotten. Om 5 uur je nest uit is dan normaal. Voor dat de wereld
wakker wordt, moet je je rondje al maken.
Enkele jaren geleden kreeg Louis van Nico Bitsch (directeur Trevianum), die
wist dat hij er vaak op uit trok, de vraag of een student, die een werkstuk
over vogels wilde maken, met Hub Corten en Louis mee kon gaan. Natuurlijk.
Telefoonnummers werden uitgewisseld en Louis zou contact opnemen. Hier
volgt een verslag van het telefoongesprek.
“Met Louis Dullens van het IVN. Ik heb gehoord van meneer Bitsch dat je
geïnteresseerd bent in vogels en dat je graag mee wilt vogels spotten.”
“Klopt.”
“A.s. Zondagmorgen ga ik met mijn collega op pad. Je zou mee
kunnen.”
“Dat zou fijn zijn.” “Oké, ben je dan om 5.30 u bij Bron 6?”
“Wat zegt U mijnheer?”
“Om 5.30 u bij Bron 6 in de Rollen, het huisje van
het IVN.”
“Meent U dat echt mijnheer?”
“Wat had je dan
gedacht?”
“Ja, gewoon ’s middags met U mee gaan wandelen.”
“Wil jij vogels spotten als de hele wereld volop draait? Dat kan niet. Je moet
er vroeg bij zijn.”
“Altijd?”
“Altijd!”
“Nee mijnheer dat kan
ik echt niet.”
“Oké, bedenk maar wat je doet. We zien wel of je er
bent.” “Ja mijnheer.”
Einde gesprek.
Zondagmorgen 5.30 u. Locatie de Rollen. Hub en Louis ter plaatse maar géén
vroege vogel.
Mieke Dullens
Struinen met Marleen Bokken
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Monumentale bomen in het Land van Swentibold. Wist u dat?
Ons leefgebied in het Land van Swentibold bevat gelukkig nog mooie oude
knotbomen. Wist u dat er zelfs twee méér dan 250 jaar oude knoteiken
staan? Één staat er aan de Steenakkerweg in Born en één langs de A2 bij
Holtum aan de andere kant van de A2 ter hoogte van het ESSO tankstation.
Deze boom dreigt onder het asfalt van de nog te verbreden A2 te verdwijnen.
Gelukkig is door inzet van Bomenstichting, IVN-Born, IKL, en Buurtparticipatie A2VK de boom bij het projectteam van Rijkswaterstaat (RWS)
duidelijk in beeld gebracht.
In opdracht van RWS is door de
bekende firma ‘Copijn
Boomspecialisten’ een zeer
uitgebreid verplantingsonderzoek
gedaan om te kijken of de boom
verhuisd kan worden.
Door een zeer harde, haast
ondoordringbare Maasrivierkleilaag
op ca 50 cm diepte heeft de boom
vooral in de breedte geworteld. Om
de boom een verantwoorde
overlevingskans te geven zou er een
gigantische wortelkluit verplaatst
moeten worden. De firma Copijn
heeft aan de hand van het onderzoek geoordeeld dat dit niet
haalbaar is. Voor ons betreurenswaardig, maar we willen beslist ook
realistisch blijven! In het overleg met RWS is nu afgesproken dat er
gezamenlijk naar mooie plek uitgekeken wordt, waar de monumentale stam
nog tientallen jaren zichtbaar kan blijven.
Er is een idee gerezen om voor de boom een plek te reserveren op de nieuw
in te richten A2-parkeerplaats Swentibold (bij het Shell tankstation). Er komt
een informatiebord waarop de boom zijn geschiedenis kan vertellen. Weet u
een andere mooie plek voor de boom, laat het ons weten. (Wordt vervolgd).
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Doe-tip: bouw je eigen egelsnelweg
Wil jij onze stekelige vriendjes helpen tijdens het jaar van de egel? Leg dan
een egelsnelweg aan in je tuin! Via een egelsnelweg kunnen egels vrij van de
ene tuin naar de
andere. Zo vergroot
je het leefgebied
van deze nuttige en
beschermde
beestjes. Je krijgt er
een slakkenarme
tuin voor terug.
Geprikkeld door dit
idee?
Wat is een
egelsnelweg?
Door de aanleg van wegen en woongebieden krimpt het leefgebied van de
egel. Op het platteland of in natuurgebieden zijn egels vaak een makkelijk
doelwit voor roofdieren zoals dassen of vossen. Ook het verkeer eist veel
egellevens. Daarom zoeken ze veiligere plaatsen op zoals tuinen. Egels zijn
nachtdieren die actief worden bij schemering, overdag houden ze zich schuil
op donkere, beschutte plaatsen. Tijdens de nacht leggen ze vaak kilometers
af op zoek naar voedsel. Doordat veel tuinen vaak hermetisch afgesloten zijn
door hekken of muurtjes, wordt de habitat van de egel wel erg klein. Een
egelsnelweg stelt tuinen weer open voor egels zodat zij deze kunnen
gebruiken om te voedsel te zoeken, te nestelen of in te overwinteren.
Hoe leg je een egelsnelweg aan?
Een egelsnelweg is een opening van 13 cm bij 13 cm in een hek of schutting,
zodat egels je tuin kunnen gebruiken als onderdeel van hun leefgebied.
Gebruik bijvoorbeeld een slijptol om een opening in de schutting te maken.
De schutting of het gaas 10cm boven het maaiveld plaatsen volstaat ook al.
Probeer ook je buren warm te krijgen voor dit idee, want aan één tuin heeft
een egel niet voldoende. De bedoeling is dat er uiteindelijk een
kilometerslang lint ontstaat, waarover egels zich vrij kunnen bewegen. Juli is
de ideale maand om een egelsnelweg aan te leggen: veel egelgezinnetjes zijn
net uitgebreid en beginnen aan het einde van de zomer aan de
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voorbereidingen voor hun winterslaap.
Maak een egelhuisje
Download onze pdf: Do It Yourself: Maak een egelhuis
Volg het stappenplan en help onze stekelachtige vriend!

Tekst en afbeeldingen afkomstig van www.ivn.nl/ Groen om te doen
Op safari met Els Henrichs

< eikenstuitergal
bruin
bekermos
>

< heideknotszwam

grote
stinkzwam>
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IVN PR van 1 – 23 december bij Mol & Geurts in Sittard
In oktober werden we verrast door een
telefoontje met de vraag of we een IVNstand wilden inrichten bij Mol & Geurts in
Sittard. Daar moesten we wel even over
nadenken, maar het leek ons een mooie
kans om weer eens extra publiciteit voor
onze vereniging te maken. Zeker nu we
vanaf half maart dit jaar nauwelijks
activiteiten hebben kunnen organiseren.
Mol & Geurts is een ambachtelijke
zitmeubelenfabrikant met showroom en
atelier. Ook het herstofferen van oude
meubelen is bij hen in vertrouwde
handen. Tijdens werkdagen kunt u de
meubelstoffeerders en naaisters tijdens
de show bezig zien met dit werk.
Verschillende bedrijven en verenigingen presenteren er hun werk. Zo is ook
de stichting Plök uit Sittard vertegenwoordigd.
Vier verschillende kunstenaars laten er hun werk zien. Wij hebben op onze
IVN-stand geprobeerd een overzicht van al onze activiteiten weer te geven.
Met een steenuilennestkast en
informatie van de Natuurgids en
Vogelbescherming en uiteraard
bijzondere folders van het IVN
willen we de aandacht van de
bezoekers trekken.
U bent er ook van harte welkom
en we horen natuurlijk ook
graag wat u van onze stand
vond!
Meer info op de website van
Mol &Geurts:
www.molgeurts.nl
U vindt Mol&Geurts aan de Industriestraat 14 in Sittard.
Martien Heurkens, Arno Duwel
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Een bonte verzameling spechten door Arjen Dwarshuis
Met zijn getikte persoonlijkheid en
spottende lach is Woody
Woodpecker mijn favoriete
tekenfilmfiguur. Zijn bedenker, Ben
Hardaway, moet haast wel een
vogelliefhebber zijn geweest, want
Woody’s karaktertrekken passen
perfect bij de specht en zijn ook
terug te vinden in de zes
Nederlandse soorten.
Met zijn 46 centimeter is de
zwarte specht de grootste van
allemaal. Zoals zijn naam al
doet vermoeden is hij geheel
zwart, met een onmiskenbare
felrode kruin en een
imposante, ivoorkleurige
snavel. Je vindt hem vooral in
gemengde bossen in het
oosten van het land, waar hij
zijn nest uithakt in dikke oude loofbomen. De beste manier om hem te
lokaliseren is op basis van zijn onmiskenbare roep, die mij altijd een beetje
doet denken aan het geluid van een speelgoed laserpistool.
Zijn kleinere neefje, de groene specht, is een on-Nederlands mooie,
fluorescerend groene vogel die
houdt van open
parklandschappen. Daar jaagt
hij op zijn favoriete prooi, de
rode bosmier, die hij met speels
gemak naar binnen likt met zijn
tong, die anderhalf keer de
lengte van zijn schedel is. Het
zijn schuwe vogels en meestal
zie ik ze pas als ze in diep
golvende vlucht luid roepend van me afvliegen. De zeldzaamste en meest
geheimzinnige van alle spechten is de draaihals, een kleine onopvallende
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soort met bruine camouflagekleuren die meer aan een zangvogel doet
denken dan een specht. In tegenstelling tot zijn naaste verwanten is het een
echte trekvogel, die broedt op de Nederlandse zandgronden en overwintert
in de Afrikaanse Sahel.
En dan zijn er nog de kleine, middelste en grote bonte specht. De eerste is
niet veel groter dan een koolmees en leeft in bossen met zachte houtsoorten
als berk en wilg, de
tweede is een schaarse
verschijning in de loofbossen van het oosten
des lands en de laatste
is dé zwart-witte huistuin-en-keukenspecht
die bijna iedereen wel
eens een keer in zijn of
haar tuin heeft gehad.
Hij mag dan algemeen
zijn, de grote bonte
specht blijft een beeldschone en vogel, met zijn scherp contrasterende,
knalrode onderstaartdekveren – een sjiek woord voor kont. Zowel vrouwtjes
als mannetjes hebben een witte kop met zwarte kruin en baardstreep en om
het af te toppen hebben die laatsten ook nog een subtiel rood vlekje op het
achterhoofd. Net als de andere vijf spechtensoorten roffelen de mannen er in
het voorjaar vrolijk op los, vooral op heldere, windstillen dagen in april/mei.
Dit doen ze om hun territorium af te bakenen en een partner te versieren:
roffelen is dus het spechtenequivalent van zingen en de boom fungeert
daarbij als klankkast. Maar als zo’n specht de hele dag met z’n snavel tegen
een boom aan ramt, waarom krijgt hij dan geen hoofdpijn? Pas recentelijk
hebben wetenschappers dit geheim ontrafeld: de spechtenschedel bestaat in
feite uit tientallen flinterdunne laagjes bot, waardoor hij een sponsachtige
structuur heeft. Hierdoor fungeert hij als een soort van schokdempende helm
die de hersenen tegen de harde klappen beschermt. En wat kunn jij doen om
deze fascinerende vogel naar jouw tuin of balkon te lokken? Gelukkig is dit
vrij eenvoudig, want grote bonte spechten zijn verzot op pinda’s, vetbollen
en vooral vogelpindakaas en al deze producten kan je direct bestellen bij
Vivara!
Happy birding! Arjan Dwarshuis
(overgenomen uit de nieuwsbrief van Vivara. (Zie ook www.vivara.nl )
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1094 stemmen voor de Settela-eik!
In ons herfstnummer “Bron 6” 142, vroegen we u om te stemmen op de
Settela-eik die als de Limburgse boom van het jaar was genomineerd. Velen
van u hebben dat ook gedaan! 1094 stemmen zijn er op deze bijzondere,
inmiddels ook monumentale boom uitgebracht. Een geweldig resultaat, waar
we heel trots op zijn. De Settela-eik eindigde op een vijfde plaats met 1094
stemmen, de Moeierboom uit Etten-Leur eindigde met 3593 stemmen op de
eerste plaats! Helaas kwam ‘onze’ boom ook minder positief in de krant
‘Dagblad De Limburger’. Een 92 jarige getuige wier wiegje in het Hondsbroek
stond, vertelde de verslaggever dat Settela niet onder déze boom geboren
zou zijn. Dit gegeven was ons niet exact bekend, maar is wel geloofwaardig.
Tijdens de uitbreidingsplannen van de Woonwijk Aldenhof heeft de
gemeente Born, zonder enig
historisch besef, vrijwel álle bomen
gerooid. De Settela-eik is de enige
boom die er in de buurt van het Hètje
is blijven staan. In zijn directe
omgeving hebben de woonwagens
van onder meer de familie Steinbach
zeker ook gestaan. Zó komt het ook,
correct op het herdenkingszuiltje te
staan dat onder de boom geplaatst
wordt. Het Consortium Grensmaas
zorgde voor mooie, grote Maaskeien
om de boom te beschermen. Tevens
worden er nog twee bankjes
geplaatst, gesponsord door de Lions
Club Ambt Born. Door de coronaperikelen is ook dit plan vertraagd,
maar het komt zeker in orde.
Mevrouw Agnes Knops heeft naar aanleiding van deze nominatie heel
enthousiast en betrokken het verhaal van Settela aan zeker 10 verschillende
groepen basisscholieren in het Land van Swentibold verteld. Ook dat heeft
ons ongetwijfeld stemmen opgeleverd. Ook in het informatieblad van
Zorgcentrum Aldenhof, dat de toepasselijke naam ‘Settela’ heeft, werden 3
pagina’s aan de verkiezing gewijd. Ook werden de bewoners opgeroepen om
op de Settela-eik te stemmen. Hartverwarmend!
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CONCEPT Notulen van de Algemene Ledenvergadering 1 oktober 2020
Aanwezig: 18 personen
Afgemeld: Henny de Mooij, Fien Weijs, Louis en Mieke Dullens, Jacques van
Cleef, José Heijkants, Cas en Annie van Heugten, Léon Gemeni
Opening en welkom door voorzitter Arno Duwel.
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom bij deze bijzondere
ledenvergadering die getekend is door de coronabeperkingen.
Hij vraagt een minuut stilte voor de IVN-leden die in het afgelopen
verenigingsjaar zijn overleden. De afmeldingen worden opgenoemd.
Agenda:
Punt 8 op de agenda wordt verplaatst naar het eind van de vergadering.
Kascontrolecommissielid Wim Wackers kan i.v.m. zijn werk pas later in de
vergadering aanschuiven.
De lezing na de pauze die door Sylvia Spierts gehouden zou worden, kan niet
doorgaan omdat zij afgezegd heeft i.v.m. coronabeperkingen. Wim Wackers
zal in plaats daarvan een toelichting geven over de herinrichting van de
gebieden bij de afronding van de Grensmaasplannen zoals die verwoord
staan in het stuk: Mooder Maas……
Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2019:
Er zijn geen opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd.
Jaarverslag 2019 van de secretaris:
Neli Kalisvaart leest het verslag voor waarin een groot aantal van de
activiteiten in 2019 nog eens belicht wordt.
Instemming met het bestuursbesluit van de benoeming van Huub Geurten
tot ad interim-penningmeester.
Zoals wellicht bekend is heeft onze vorige penningmeester, Sander van
Wijngaarden, Nederland verlaten om begin dit jaar in Portugal te gaan
wonen. Arno Duwel vertelt dat Mathie en Trudy Roijen zich in eerste
instantie bereid hadden verklaard om de ledenadministratie te gaan
verzorgen en dat ze daarmee ook een begin hadden gemaakt. Iets later werd
Huub Geurten bereid gevonden om penningmeester te worden.
Huub vertelt de geschiedenis van zijn aanbod om penningmeester van onze
IVN-afdeling te worden en hoe dat geleid heeft tot het bestuursbesluit om
hem tussentijds te benoemen tot penningmeester ad interim. Hij legt uit dat
hij merkte hoe de financiële administratie en ledenadministratie met elkaar
verweven zijn en dat hij heeft voorgesteld om ook de ledenadministratie naar
zich toe te trekken. Mathie en Trudy hadden na uitleg begrip voor de nieuwe
aanpak en hebben de ledenadministratie bij Huub gelaten. Arno Duwel
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bedankt hen allebei middels een presentje voor de getoonde bereidheid om
deze klus op zich te nemen. De vergadering gaat akkoord met dit
bestuursbesluit waarmee Huub tot ad interim penningmeester en
ledenadministrateur is benoemd.
Het financieel verslag 2019 dat nog gemaakt is door Sander van Wijngaarden
wordt toegelicht door Huub Geurten.
Er zijn opmerkingen uit de vergadering. Omdat in enkele gevallen alleen
Sander de voorgeschiedenis kent, is het moeilijk deze direct te
beantwoorden.
Opm. 1. ( Over de reservering van € 600,- op de balans voor een bord in het
Limbrichterbos ) Er is een ‘tegoedbon’ van de gemeente Sittard-Geleen t.w.v.
€ 500,- voor het nog te plaatsen informatiebord in het Limbrichterbos.
Sander heeft in 2018 al een reservering op de balans gezet. De gemeente
S-G heeft tgv het 50-jarig jubileum een tegoedbon geschonken. Dit bord is
nog niet gerealiseerd, dus het geld is ook niet ontvangen. Dit is nu niet
duidelijk zichtbaar. Arno D. zegt toe open vragen t.z.t. te beantwoorden
Penningmeester Huub zoekt uit hoe deze post duidelijker geboekt kan
worden. Antwoord: Inmiddels is dit punt uitgezocht en gecorrigeerd.
Toelichting tijdens de komende ALV in 2021.
Opm 2. De datum op de balans klopt niet. Antwoord: op de door de leden
van de kascontrole-commissie gecontroleerde stukken staat op de balans
wel de juiste datum van 31-12-2019
Verslag van de kascontrolecommissie.
Als lid van de kascontrolecommissie doet Wim Wackers ook namens Cas van
Heugten verslag van de controle bij Sander van Wijngaarden en deelt mee
dat de administratie prima in orde is bevonden en verzoekt de vergadering
om decharge te verlenen aan de penningmeester.
Begroting IVN 2020 opgesteld door Sander van Wijngaarden.
De vergadering heeft geen opmerkingen over de begroting. Huub verwacht
dat in 2020 het financieel resultaat ongeveer hetzelfde zal zijn als in 2019
mits er geen onverwachte dingen gebeuren. In grote lijnen besteedt onze
IVN-afdeling ieder jaar een budget tussen € 5500,- en € 6500,- waarvan
ongeveer € 300,- overblijft.
De penningmeester/ledenadministrateur doet een dringend verzoek aan de
leden en donateurs om een machtiging te verlenen tot het automatisch
incasso van de contributie, dat scheelt veel werk. Hiervoor is nogmaals een
formulier afgedrukt in “Bron 6”. Hij doet ook een dringend verzoek om
allemaal het email-adres op te geven zodat het IVN-afdelingsblad “Bron 6”
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vooral bij postverzending via de mail verspreid kan worden. Arno Huis in het
Veld meldt dat “Bron 6” ook op de IVN-website te lezen is.
Decharge voor penningmeester en bestuur voor beleid 2019.
De vergadering gaat akkoord.
Vragen aan en opmerkingen over het jaarverslag van de werkgroep
coördinatoren. Er zijn geen opmerkingen.
Webbeheerder Arno Huis in ’t Veld beveelt van ganser harte aan om
regelmatig de website te bezoeken. Er is veel actuele informatie te halen
omdat de website heel precies wordt bijgehouden.
Verslag van de ARBO-coördinator Fenneke Linker:
Zij laat schriftelijk weten dat er geen meldingen zijn geweest en beveelt aan
om vooral door te gaan met veilig werken.
Verkiezing leden bestuur en kascontrolecommissie:
Bestuurslid Cor Heutmekers heeft een termijn van 6 jaar volbracht en is niet
herkiesbaar. Hij moet wegens ziekte stoppen. Arno Duwel bedankt hem voor
zijn betrokkenheid en inzet in het verleden en zal hem persoonlijk thuis gaan
bezoeken om hem te bedanken en hem een presentje brengen. Huub
Geurten wordt gekozen als penningmeester/ledenadministrateur.
In de kascontrolecommissie kan Wim Wackers nog een derde jaar
deelnemen, Marleen Bokken is bereid om toe te treden en Meinse van der
Velde is reserve.
Vernieuwen van het Huishoudelijk Reglement en Lidmaatschapsvoorwaarden.
Huishoudelijk Reglement: de volgende wijzigingen worden voorgesteld:
Blz. 1 Artikel 1 punt 7a: ..… worden de leden in de volgende categorieën
ingedeeld… wordt vervangen door …….onderscheiden we de volgende
categorieën:
Blz. 1 Artikel 1 punt 7d: … De contributie wordt geïnd in de eerste maand van
het jaar en moet voldaan zijn uiterlijk 15 februari van dat jaar…. Wordt
vervangen door: De contributie wordt geïnd in het eerste kwartaal van het
jaar en moet voldaan zijn uiterlijk 31 maart van dat jaar
Blz. 2 Artikel 1 punt 7e: …….in verhouding tot het nog lopende aantal
kwartalen van dat jaar met een minimumbedrag van €5,-…… wordt
vervangen door: over de nog resterende kwartalen, met een minimum
bedrag voor één kwartaal.
…………..een jaar vanaf de dag tot toelating……. wordt vervangen door: tot het
einde van het kalenderjaar.
Blz. 3 Artikel 2 punt 4: toegevoegd punt g.
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Blz. 3 Artikel 2 punt 5: ………derde…… wordt vervangen door: volgende.
Blz. 4 Artikel 6 punt 4: ………Leden…t/m verwacht……. wordt vervangen door:
Van leden……..t/m het cursusgeld terug.
Lidmaatschapsvoorwaarden:
Blz. 1.7e puntje:wordt: Je ontvangt periodiek ons lokale afdelingsblad
“Bron 6”.
De vergadering is akkoord met de voorgestelde wijzingen.
Rondvraag: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Arno Duwel sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen.
Mensen kunnen na afloop van de vergadering de fleurige bloemversiering
op de tafels meenemen tegen een geringe vrijwillige bijdrage.
Tijdens de korte pauze is er zoals gebruikelijk koffie en vlaai.
Na de pauze verzorgt Wim Wackers een diapresentatie over de Grensmaasplannen zoals die door de klankbordgroep zijn verwoord in “Van Mooder
Maas naar Grensmaas naar Maasvallei’. Hij laat horen en zien hoe door alle
betrokkenen wordt gezocht naar een herinrichting van het Grensmaasgebied
die voor iedereen acceptabel en zo aantrekkelijk mogelijk is. Na afloop is wel
duidelijk dat tijdens dit proces veel gewikt en heroverwogen wordt en dat
het lastig om alle belanghebbenden tevreden te stellen.
Dank aan Wim Wackers voor zijn bereidheid om met een uiterst korte
voorbereiding deze presentatie te willen verzorgen.
Notulant Neli Kalisvaart
IVN Activiteitenkalender januari t/m maart 2021
Vanwege coronaregels voorlopig géén binnenactiviteiten bij IVN-Born. Kijk op
de IVN-website voor de mest actuele informatie!
Zondag 7 maart; Heemtuin IVN Munstergeleen gaat weer open.
Zondag 14 maart; 10.00uur wandeling rond Sweikhuizen. Vertrek P-plaats
Biesenhof, Biesenweg 1 Geleen info; Harrie Gijsen 046-4514594
Zaterdag 20 maart; 09.00- 12.30 uur Bomenfestival: Knotten van wilgen
speciaal voor kinderen met begeleiders. Locatie omgeving Dierenwelzijnscentrum, Langereweg 9 Born t.o. VDL NedCar.
Donderdag 25 maart; 19.30uur Algemene Ledenvergadering IVN Born Land
van Swentibold in de Harmoniezaal Concordia in Obbicht. Zondag 11 april;
14.00uur Bomenfestival; Bomenspeurtocht vóór en met kinderen en
begeleiders. Start P-plaats Dierenwelzijnscentrum, Langereweg 9, Born t.o.
VDL NedCar.
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Verzoek tot betaling contributie van uw lokaal lidmaatschap
IVN Swentibold Born - 2021. Graag na 1 januari
Het nieuwe jaar 2021 zal weldra ingaan, zodoende verzoeken wij u de
jaarlijkse bijdrage aan onze vereniging te voldoen.
- Wij hebben (lokale) leden die per automatische incasso betalen en die
hoeven hier dus NIET op te reageren.
- Ook hebben we landelijk geregistreerde leden, ook die hoeven hier niet op
te reageren.
- Als u dus GEEN toegevoegde brief bij deze “Bron6” krijgt, hoeft u NIETS te
doen, voor diegenen n.l. gaat volgende maand a.s. alles middels
automatische incasso.
Alle overige betrokkenen, krijgen dus wel een persoonlijke brief met
lidnummer, samen met de “Bron 6” ingepakt en het verzoek de betreffende
contributie aan ons over te maken.
Wij verzoek deze personen pas NA 1 jan a.s. te betalen, dit om alle extra
denkbare administratie zaken te voorkomen, hoe goed ook bedoeld van
diegenen die te vroeg hun contributiebetaling willen doen.
Het liefst zouden wij zien dat iedereen per automatische incasso zou willen
betalen, dat scheelt aanzienlijk wat werk voor onze penningmeester –
ledenadministrateur. Voor alle duidelijkheid, niemand hoeft bang te zijn de
controle over zijn/haar geld te verliezen, U bent op alle fronten beschermd,
wij kunnen niet meer afschrijven dan de geldende contributie en u kunt het
geld te allen tijde terug vorderen indien u niet akkoord zou zijn.
Dus ons grote verzoek is of u middels het machtigingsformulier (achter in
Bron 6) gebruik wil maken van deze mogelijkheid, waarvoor alvast onze dank.
Let wel: Het is geen verplichting!!!
Huub Geurten penningmeester/ledenadministrateur
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Machtigingsformulier
Naam, incassant :
Adres, incassant :
Postcode, incassant :
Woonplaats, incassant :

IVN-Born-Land van Swentibold
Marcus Aurelius 21
6121 NX
Born

Kenmerk machtiging:

.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan IVN-Born –
Land van Swentibold om jaarlijks incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het Lidmaatschap
van het IVN-Born en/of het abonnement op de Natuurgids, en uw bank te
machtigen om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de contributie-en abonnementsbepalingen van het IVN-Born.
Als U het later niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze te allen tijde
laten terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden via Overboeking
Incasso- Storneren.
U kunt de machtiging opsturen naar bovenstaand adres.
Of mailen aan: ivnborn.penningmeester@gmail.com
b.v., d.m.v. een foto/filmpje gemaakt met uw mobiel, of te scannen en dan
versturen.
Gaarne uw gegevens in blokletters - svp
Naam: ______________________________________________
.
Straat: _____________________________________________
Huisnr. ________
Postcode _________________
Plaats______________________________
Land: _______________________
Rek.nr [IBAN]:

_______________________________________

Rek.nr t.n.v.

_______________________________________

Handtekening:

________________

Plaats:

_____________
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Datum:

____________

Ook de gemeente Sittard-Geleen-Born steunt het IVN
Redactie:

Mieke Dullens, Jan Biemans, Jan Cox,
Arno Duwel
Neli Kalisvaart
6121 NX Born
IVN bankrek: NL64Rabo 010 83 94 948
ivnborn.secretaris@gmail.com
www.ivn.nl/afdeling/born-land-vanSwentibold
ivnlvs.born
@IVN_Swentibold

IVN-secretariaat:
Marcus Aurelius 21
Tel: 046 – 4511993
E-mail:
Website
Facebook:
Twitter

Ter informatie, de diverse lidmaatschappen en de bijbehorende contributie
voor 2021.
Soort
IVN-lid

Contributie*)
€ 24,00

Huisgenoot-lid
(alleen samen
met een IVN-lid)
Donateur

€ 12,00

€ 12,00

Wat houdt dit in
Je krijgt
Lid IVN landelijk en 4 x Bron6
IVN-Born
4 x Mens & Natuur
Lid IVN landelijk en
IVN-Born
Donateur IVN-Born 4 x Bron6

*) Een hogere bijdrage wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld.
Natuurgids: een IVN-lid en een donateur kunnen aan hun lidmaatschap een
abonnement op de Natuurgids toevoegen tegen gereduceerd tarief
(€ 17,-/jr.*). U ontvangt dit mooie tijdschrift dan 8 x per jaar.
*Dit geldt alleen bij een collectief abonnement via lokale IVN.
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