Verslag van jaarvergadering KNNV afdeling Breda
Datum: maandag 18 maart 2019
Aanvangstijd: 19.30uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda
Aanwezig:
Frans Engels, Charles Schils, Rob Otten, Piet van Iersel, Merete Smits-Sohauge , Ellie
Koreman, Ton Kops, Corrie Campman, Eus Mans, Twan Teuns, Bert van de Haar, Jan Dirven,
Piet-Hein Meulemeester, Erik van der Hoeven, Wiet Kerkhoven, Jan Woolderink, Jacques
Rovers
Afwezig met kennisgeving:
Anne Marie Beeke, Ivo Claessen, Henriette Huijgens, Nicoline de Leeuw, Thea Martens,
Colinda van Meer, Henny Vernooij, Yvonne Schueler, Liesbeth van der Sluijs
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering 2018, gepubliceerd op de website
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslagen over 2018:
- jaarverslag 2018 van de secretaris
- jaarverslagen van de werkgroepen
- financieel verslag van de penningmeester
- verslag van de kascommissie over de jaarstukken 2018
5. Goedkeuring van de jaarstukken van 2018 en decharge van de penningmeester
6. 2019:
- begroting 2019
- benoeming leden kascommissie
- programma 2019
- benoeming vertegenwoordigers in Gewestelijke Raad,
Vertegenwoordigende Vergadering(en) en Beleidsraad KNNV
-samenwerking met andere natuurverenigingen:
- Natuurplein De Baronie, samenwerking KNNV en IVN, landelijk en regionaal
7. Bestuurswijziging
a. Aftredend na twee bestuursperioden van vijf jaar: Jan Woolderink en Jacques Rovers.
Beiden stellen zich niet herkiesbaar.
i. Dit betekent dat er na 18 maart nog slechts één bestuurslid is te weten
Liesbeth van der Slijs
b. Het moge duidelijk zijn dat er nieuwe bestuursleden nodig zijn of een andere vorm van
ondersteuning om alle boeiende activiteiten te kunnen blijven organiseren
i. Oproep, hoe gaan we dit voor onze goed lopende afdeling oplossen?
8. Huldiging jubilarissen
a. Mevr. Corry Campman
b. Dhr. Jan Woolderink
c. Dhr. Willem Veenhuizen
d. Mevr. Henny Vernooij
e. Mevr. D. Prisse-Strick-van Linschoten
9. Rondvraag
10. Sluiting

Verslag van de vergadering
1. Opening, welkom en een korte toelichting van de agenda door de voorzitter
2. De notulen van de jaarvergadering van 26 maart 2018 worden zonder verdere aanvullingen door
vergadering goedgekeurd
3. Mededelingen en ingekomen stukken
a. Ingekomen stukken:
i. Melding afwezigheid met kennisgeving: zie onder kopje afwezig met
kennisgeving
b. Ingekomen: verslag van kascontrole-cie
4. Verslagen over 2018
a. Het jaarverslag over 2018 van de secretaris wordt goedgekeurd (apart verslag op
website)
b. Bespreking jaarverslagen van de werkgroepen (verslagen staan op de website en zijn
opgenomen in een aanvullende Nieuwsbrief van maart-april-mei)
1. Vragen.
a. Piet van Iersel informeert wat er met de verschillende
waarnemingen wordt gedaan en in hoeverre deze
gemakkelijk toegankelijk zijn voor de leden.
i. Meeste waarnemingen worden rechtstreeks
doorgegeven aan de soortorganisaties (Floron,
Ravon, Vlinderstichting) en zijn via de invoerders wel
boven tafel te halen. Echter niet vrij beschikbaar.
Punt van aandacht.
b. Piet van Iersel vraagt wat er met de jaarverslagen van de
werkgroepen en secretaris gebeurt.
i. Vooral bedoeld om overzicht te hebben van de
activiteiten van de werkgroepen en van het
vereniging
ii. Informeren het landelijk bureau
iii. Naslag werk bij terugblik reilen en zeilen van de
afdeling bv bij jubilea
iv. Geen speciale aandacht buiten de vereniging.
Wellicht goed om hierover na te denken.
c. Bespreking financieel verslag (gedetailleerde informatie is via powerpoint getoond
en ter plaatse op papier uitgereikt)
i. Aan de hand van de uitgereikte informatie bespreekt Jan Woolderink,
waarnemend penningmeester, de jaarstukken van 2018. De opzet is
vergelijkbaar met voorgaande jaren
ii. Jaarrekening 2018
1. Groot gedeelte van de contributie (20 van 28 euro) gaat naar het
Landelijk Bureau
2. Contributie is bestemd om de afdeling draaiend te houden
(structurele kosten zoals kosten Nieuwsbrief); voor activiteiten zoals
cursussen, themadagen wordt een bijdrage van de deelnemers
gevraagd of een beroep gedaan op een subsidiegever. Voor een
enkele activiteit, met name in de opstartfase, en voor de huur van de
werkruimtes voor de werkgroepen wordt, zonodig, gebruik gemaakt
van de reserves van de afdeling.
3. Fonds voor uitgaven van Bredase boekjes zoals stadsplantenboek en
400 jaar Turfvaart, wordt beheerd door KNNV Breda en IVN Mark &
Donge.
a. KNNV is uitsluitend penvoerder, de gelden dienen aan
vergelijkbare doelen besteed te worden

4. In 2018 extra geld besteed voor viering KNNV 111 waaronder huur
bus
5. Geen vragen over de jaarrekening en goedkeuring vanuit de
vergadering
iii. Balans
1. De financiële positie van de afdeling is met een netto-reserve van
ruim € 7867,- gezond te noemen
a. Een aantal posten zijn gelabeld waaronder resultaat van de
werkgroep stadsplanten, reserve van de plantenwerkgroep
en het legaat van 2014
2. Geen vragen over de balans
5. De kascommissie, bestaande uit Rob Otten en Yvonne Schueler heeft de jaarstukken bestudeerd
en geeft aan dat deze in orde zijn bevonden .(Zie bijlage 1)
a. Dank vanuit vergadering richting kascontrolecie en de penningmeester.
b. De vergadering keurt alle jaarstukken van 2018 goed en déchargeert de
penningmeester
c. Ook de overige verslagen worden door vergadering goedgekeurd.
6. 2019
a. Begroting
i. Vanwege de gezonde financiële situatie wordt vooralsnog geen
contributieverhoging overwogen.
ii. Voor de huur van duurzaam leslokaal voor gebruik door werkgroepen wordt
enig geld euro uit reserves genomen.
iii. Volgens begroting is weer sprake van een batig saldo
iv. De vergadering gaat akkoord met de begroting 2019.
b. Benoeming leden kascommissie. Voor 2019 nemen Rob Otten en Erik van der
Hoeven zitting in de kascontrolecie
c. Programma 2019
datum onderwerp
22-mrt cursus bodem en landschap
25-mrt cursus bodem en landschap
27-mrt aftrap vlinderseizoen
12-apr cursus bodem en landschap
28-apr Vlaamse Ardennendag
29-apr start nachtvlinders kijken (maandelijks)
ca 1 mei boomkikkers luisteren (via mail)
4-mei excursie (schijn) grassen
27-mei nachtvlinders kijken
15-jun themadag spinnen
29-jun themadag waterplanten
31-aug nachtvlinderavond (nacht van de nacht)
7-sep themadag varens en paardenstaarten
9-okt themadag paddenstoelen
Nog op stapel staan: themadag vleermuizen en wantsen
Zie ook de programma’s van de werkgroepen op de website

d. De vergadering benoemt:
i. De Gewestelijke Raad 2x per jaar
1. Voorzitter en secretaris
ii. Beleidsraad van landelijke KNNV
1. Voorzitter en secretaris

iii. De Vertegenwoordigende Vergadering in 2018
1. Voorzitter en secretaris
e. Natuurplein en Samenwerking met de IVN Mark & Donge en de overige Bredase
natuurverenigingen
i. Natuurplein De Baronie is een vereniging van vier natuurverenigingen (KNNV
Breda, IVN Mark & Donge, Markant, en West-Brabantse Vogelwerkgroep).
Deze wordt uitgebreid met Mark en Leij, Bijengroepen (4 groepen) en
Natuurvereniging Gilze en Rijen
ii. Natuurplein richt zich op drie hoofdactiviteiten
1. website: www.natuurpleindebaronie.nl
2. beginspraak; coördinator ‘beginspraak’ – Joost Barendrecht
3. leefomgeving, via werkgroep ‘leefomgeving’
4. in 2018 opgericht: ‘werkgroep ‘natuurontwikkeling’
iii. Samenwerking met IVN Mark & Donge vooral via Natuurplein en verder
incidenteel bv stadsplanten, boekje Turfvaart
7. Bestuurswijziging
a. Jan Woolderink en Jacques Rovers hebben er nu twee termijnen van vijf jaar op
zitten. Dit is de maximale termijn. Zij stellen zich dan ook niet meer herkiesbaar. Dat
betekent dat er nu nog slechts een bestuurslid is.
b. Enkele opmerkingen:
i. Periode van bestuurslid is nu 5 jaar, het zou goed zijn om deze terug te
brengen naar bv drie jaar
ii. Jan Woolderink geeft in het kort een overzicht van de bestuurstaken. Voor
een aantal taken worden kandidaten gezocht.
1. Het zou goed zijn om per taak ook aan te geven hoeveel tijd deze
ongeveer kost
2. Veel taken zijn al richting werkgroepen gegaan, vraag is even hoe
sterk de onderlinge samenhang tussen de werkgroepen moet zijn en
wat daar voor nodig is. Bv afstemming tussen werkgroepen
c. Helaas blijft het lastig om nieuwe kandidaten te vinden voor een plaats in het
bestuur. Toch zal er op korte termijn een oplossing gevonden moeten worden.
Voorstel is om op 6 of 8 mei met coördinatoren van de werkgroepen, de
klankbordgroepleden en andere belangstellenden te bespreken hoe nu verder.
i. Uitnodiging gaat naar iedereen
d. Jan Woolderink en Jacques Rovers treden terug als voorzitter en secretaris en
vervullen deze taak voorlopig nog ad-interim tot een nieuwe voorzitter en secretaris
zijn gevonden. Vergadering gaat hiermee akkoord.

8. Jubilarissen
a. Dit jaar zijn er vijf jubilarissen,
i. Mevr. Prisse (50 jaar), verhinderd
ii. Henny Vernooij (40 jaar), verhinderd
iii. Corrie Campman- Backx (40 jaar)
iv. Willem Veenhuizen (40 jaar), verhinderd
v. Jan Woolderink (40 jaar), uitgereikt door Erik van Der Hoeven
b. De voorzitter reikt de KNNV-penning uit aan Corrie Campman, Erik van der Hoeven
reikt de penning uit aan de voorzitter die deze keer ook tot de jubilarissen behoort.
c. Helaas zijn drie van de jubilarissen verhinderd. Er zal op gepaste wijze nog aandacht
aan hun jubileum worden geschonken.
9. Rondvraag:

a. Geen vragen
10. Voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 20.45 uur
Aansluitend op de jaarvergadering volgt een inspirerende lezing over natuurfotografie door Hans
Schot. Hoofdonderwerp is de compositie van de foto

Bijlage 1: Goedkeuring kascontrolecie 2018

