Notulen Jaarvergadering 17 februari 2015
Afmeldingen; Afmeldingen: Jacques van Dijk, Hans Brinkmans, Jan Brinkmans, René
Horsten, Joost van Beek, Raymond Pahlplatz, Toos van Lierop, Karin Linders, Frans
Orbon, Bart Janssen, Jan Kluskens,
1.0
1.1
2.0

3.0
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Opening
voorzitter opent de jaarvergadering om 19.55 uur en heet allen welkom. Er zijn 30
leden aanwezig.
Notulen 17 december
Ad 3.7. Theu van Roij. Provincie is met de grondeigenaar bezig over herplant van
houtsingel. Herplant kan ook buiten de gemeente plaatsvinden
Ad 3.9. Theu van Roij. Kap Wellenstein. Eigenaar heeft in de gebiedscommissie
bedongen dat de bomen gekapt werden. In ruil hiervoor zou hij afzien van recht van
overpad voor bereiken gronden aan de Kwegt. Eigenaar kan door de bomenkap bij
Wellenstein toch met machines de bieten rooien. Theu merkt nog op dat dezelfde
grondeigenaar grond heeft laten aanbrengen bij een houtsingel tegenover de
Philomenahoeve. Alert zijn dat deze singel niet wordt gekapt.
Ad. 4.0 Vennen aan de Kwegt worden met elkaar verbonden. Deel van de weg gaat
eruit en bomen worden gekapt. Tussen de vennen en Wellenstein wordt een perceel
afgegraven. In de grond komt de plant ‘Zeebus’ voor. Deze levert problemen op met
de verwerking van de grond elders, vergelijkbaar met knolcyperus. Grond wordt wel
afgegraven. Bij Vlakwater wordt nog een perceel afgegraven.
Mededelingen
Maarheezerveld. Voorzitter brengt vrijwilligerswerk in heideperceel Maarheezerveld
onder de aandacht. Hier zijn de afgelopen maanden 10-duizenden zaailingen
verwijderd en kan de heide zich verder herstellen. Beslist de moeite waard om daar
eens te gaan kijken. Voorzitter moedigt de leden aan om eens een ochtend mee te
werken. Met weinigen wordt enorm veel bereikt en iedereen werkt in zijn eigen tempo.
Vlechtheggen. Vijf leden nemen deel aan een cursus vlechtheggen. Het is het
voornemen om de komende jaren bij terreinbeheerders of anderen stroken grond op
deze ambachtelijke wijze te planten en te onderhouden. Plantmateriaal wordt gratis
verstrekt. Het betreft een meerjarig project. Er wordt opgemerkt om eventueel gebruik
te maken van grazers om de heggen in toom te houden.
Valharnas. Om besmetting met het Hantavirus te voorkomen krijgen de uilengroepen
beschikking over latexhandschoenen en maskers. Valharnassen voor de
werkgroepen zijn opnieuw gekeurd. Tevens zijn determinatiekaarten van muizen
beschikbaar gesteld.
Groote Peel Life+. In 2016 gaat het waterpeil in de Groote Peel omhoog.
Eeuwselesloop wordt buiten de Peel omgelegd, wandelpaden worden opgehoogd en
er vindt compartimentering plaats. Aan westzijde rand van de Peel is fietspad
gepland. In 2015 is er nog inspraak. VWG neemt deel aan overleg.
WA-verzekering. Vereniging maakt geen gebruik van door gemeente gratis
aangeboden verzekering. Vereniging heeft eigen WA-verzekering met een bredere en
ruimere dekking.
Samenwerking VWG De Peel. Er wordt toenadering gezocht met VWG de peel. Doel
is om bij vraagstukken op gebied van Natuur en Milieu in het Peelgebied zoveel
mogelijk tot een gezamenlijk standpunt te komen. Daarnaast worden besproken waar
we elkaar in kunnen ondersteunen
Programma 2015. De bijeenkomsten met presentaties over de Gierzwaluw en
Vogeltrek worden opengesteld voor derden. Er worden uitnodigingen verstuurd en
artikelen geplaatst in weekblad en lokale social media.
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20-jarig bestaan. Voor de activiteiten in kader 20-jarig bestaan was € 2500,- begroot.
De uitgaven vielen ruim € 1000,- lager uit.
Bijzondere waarnemingen.
Bij de Banen en Schoorkuilen zijn veel Nonnetjes (36) gezien. Theu van Roij zag een
Zwarte Specht en Bruine Kiekendief. Jos Kunnen had een Ruigpootbuizerd in de
kijker. Willem Maris meldt dat Patrijzen alweer actief zijn, diverse paren in Horick. Ger
Sentjens zag in Nederweert-Eind Kramsvogels in zijn tuin. In de Groote Peel werden
50 Kleine Zwanen opgemerkt. Dat het voorjaar eraan komt blijft niet onopgemerkt; in
januari werden de eerste zingende Merels gehoord, en ook de Tjiftjaf liet zich al
horen. Verder is de eerste Scholekster ook al gesignaleerd.
Ingekomen/uitgaande stukken
VWG de Haeselaer, jaaroverzicht.
Financieel jaarverslag
Penningmeester Tineke Knabben geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven
over 2014. Tegenover inkomsten en saldo 1 januari 2014 ad € 16.236,88 stonden
uitgaven ad € 3.706.97. Op 31 december 2014 was het vermogen van de vereniging
€ 12.529,91. Otto Plantema voert nogmaals aan om na te denken over besteding van
een deel van het vermogen. Voorzitter deelt mede dat voor 25-jarig jubileum gelden
zijn gereserveerd. Verder moet ook rekening worden gehouden met onverwachte
uitgaven of uitgaven voor nieuwe projecten (bijvoorbeeld vlecht heggen). Er zijn
verder geen op- of aanmerkingen op het financiële verslag.
Controle kascommissie
Bart Janssen en Ton Timmermans hebben de kas gecontroleerd. Ton Timmermans
geeft aan dat een 100% controle is uitgevoerd en dat de financiën tot in de puntjes
verzorgd waren. Ton verzoek de vergadering decharge aan de penningmeester te
verlenen, waarvoor akkoord.
Benoeming Kascommissie. Bart Janssen is aftreden, Ton Timmermans gaat
voor het tweede jaar
Bart Janssen (afgemeld voor de vergadering) wordt bedankt voor zijn inzet. Theu
Briels is bereid de plaats van Bart over te nemen waarvoor dank.
Jaarverslag 2014
Secretaris doet verslag van de activiteiten in 2014. Op het verslag zijn geen op- of
aanmerkingen. (Naschrift: bij de rubriek leden en bestuur werd vermeld dat 112
personen lid van de vereniging waren. Dit moet 109 zijn).
Bestuursverkiezing.
Math Fiddelaers (vicevoorzitter) en Thijs Loven (secretaris) zijn aftredend en stellen
zich herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Math en Thijs
worden door de leden voor een nieuwe termijn herkozen.
Lid van het jaar
Voor zijn verdiensten het afgelopen jaar maar ook de periode daarvoor wordt Otto
Plantema benoemd tot lid van het jaar. Otto steekt veel tijd in natuur en milieu
vraagstukken die worden besproken met gemeente, provincie en waterschap. Otto
treedt hierbij op als ambassadeur van de vereniging en doet dat met verve. Otto
ontving namens de vereniging een cadeaubon van € 50,-. Proficiat.
Beschermer van het jaar in Nederweert/Donatie € 150,Afgelopen jaar is in Nederweert het initiatief ondernomen om een vlinderpad aan te
leggen. In korte tijd is veel bereikt en zijn vanuit het centrum Nederweert, richting
Bosserstraat honderden Vlinderstruiken aangeplant. Daarnaast is in januari een
vlinderwerkgroep opgericht met inmiddels 25 deelnemers. Een prachtige start voor
een mooi initiatief. Aan initiatiefnemer Lei Reemers werd een bedrag van euro € 150,uitgereikt om nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen.
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Rondvraag
Ton Timmermans: vraagt of er shirts met logo van de vereniging kunnen worden
aangeschaft. Is al eerder door bestuur naar gekeken maar toen niet doorgezet. Wordt
opnieuw besproken.
Otto Plantema: twee keer per jaar is er een regionale bijeenkomst van de
Milieufederatie. Om het bestuur te ontlasten stelt Otto voor om een ander lid van de
vereniging hiervoor te vragen. Is akkoord. Otto gaat zelf leden benaderen.
Jos Kunnen: deelt mede dat op 22 februari in het Milieucentrum IJzeren Man een
lezing wordt gehouden over het Kempenbroek en de Hazelmuis
Sluiting
Voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.20 uur en dankt de leden voor hun inbreng.

