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Notulen Algemene Ledenvergadering 28 januari 2016 
 

Aanwezig namens het bestuur: Cor Luijsterburg (voorzitter), Peer Busink, Floris van 
Ginnneken, Martin van Mol, Jan Dirkx, Maya van Prooyen (verslag). 
Leden: 29, zie presentielijst  
Afmeldingen: 8, zie lijst afmeldingen 
 
1. Opening en mededelingen 

Cor heet iedereen welkom. Toegevoegd agendapunt: afscheid van Peer en 
verkiezing nieuw bestuurslid.  
 

2. Verslag ALV 28 januari 2015 
Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen of correcties. Het verslag is 
hiermee definitief vastgesteld.  
 

3. Terugblik 2015 en vooruit kijken 
Portefeuille Infomeren 
Jan Dirkx (portefeuillehouder) stelt de PR-cie voor: Hannie Houben,Maya van 
Prooyen, Emmanuel Naaijkens, Jeroen Ketelaars en Willem van den Biggelaar 
(tot maart 2015). Jan zelf is voorzitter. De club krijgt al echt vorm en er is 
afgelopen jaar veel werk verzet wat komende jaar nog meer zichtbaar zal 
worden. Doelstellingen voor deze commissie: bekendmaken waar VNMH voor 
staat, en het meehelpen vergoten van de achterban/naamsbekendheid. Enkele 
activiteiten voor 2016: Egelsporen wordt onder een nieuwe redactie (Emmanuel 
en Jeroen) uitgegeven, er komt een nieuwsbrief, de site wordt vernieuwd 
(Corine vraagt iedereen om (header)beelden aan te leveren) een 
facebookpagina en er zal deelgenomen gaan worden aan diverse markten. Tip 
uit de zaal: 2 oktober wordt er op de Laarhoeve een appelpersdag 
georganiseerd waarvoor we uitgenodigd worden. Daarnaast zullen 
informatieborden geplaatst worden waar de Natuurwerkgroep actief is (de eerste 
borden liggen al klaar: 10 borden ‘weidevogelbescherming’). De opening ‘JP 
Thijssen Uitkijkplatform’ zal vorm krijg en we starten met het voorbereiden voor 
het jubileumjaar 2017.  
 
Portefeuille Beleven en Leren 
Martin blikt terug op alle activiteiten van 2015. In 2015 zijn er veel zaken voor 
de jeugd bereikt; het netwerken begint z’n vruchten af te werpen.  
Het groene schoolplein van de Willibrodusschool is gerealiseerd (geopend met 
workshops waaraan 80 kinderen deelnamen) en er staat voor 2016 een 
moestuin op de planning. Het Bewaarde Land is ook voor twee scholen 
doorgegaan ondanks de bezuinigingen. Verder waren er veel activiteiten zoals 
wandelingen, lezingen, een succesvolle sterrencursus, een korte natuurcursus 
die allemaal goed bezocht werden. Ook in 2016 staan er weer leuke, 
interessante en leerzame activiteiten op het programma, bijvoorbeeld een 
discussieavond voor leden over de visie en koers voor de vereniging, een lezing 
over geologie, wandelingen, wellicht een vogelcursus, en voor de jeugd een 
natuurbelevingsdag op 30 april; NatuurAvontuur etc. Zie voor alle activiteiten de 
agenda op de site.  
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Inmiddels is Jan van Doormaal (wethouder) binnengekomen, Cor heet hem van 
harte welkom. Jan is uitgenodigd om de Natuurprijs uit te reiken.  
  
Advies en samenwerking 
Cor/voorzitter neemt de activiteiten van 2015 uit. Ook dit jaar is er veel werk 
verzet door de werkgroep (Cor, Ed van Puijenbroek en Peer).  
Zo is er geïnstitutionaliseerd overleg met diverse partijen, overleg met 
ambtenaren over het handhavingsbeleid en zijn er ook andere resultaten 
geboekt, bijvoorbeeld: een convenant over natuurcompensatie gesloten met 
Gorp en Roovert waarna een procedure bij de RvS is stopgezet, Beekse Bergen 
(convenant afgesloten, medezeggenschap over besteding € 500.000,- 
natuurcompensatie), Natuurbegraafplaats (convenant afgesloten in november: 
we worden betrokken bij monitoring en mogen onderwijsprojecten doen.  
De procedure bij de Raad van State die opgestart was voor De Utrecht om het 
bouwen van woningen tegen te gaan is inmiddels ook afgesloten. Er was bij 
nader onderzoek nooit een convenant gesloten. De Rentmeester en de 
gemeente waren daar wel van overtuigd, maar niemand kon dat overleggen. 
Daarom deze zaak doorgezet bij de RvS. In april 2015 hebben we de procedure 
‘gewonnen’.  
Voor 2016 gaan diverse opgestarte zaken gewoon door. Cor geeft aan dat voor 
2016 de werkgroep nieuwe leden kan gebruiken. Mensen mogen zich melden:  
mensen die de omgeving goed kennen, verstand hebben van natuur, en liefst 
ook van ruimtelijke ordening. Het doel van de werkgroep is meedenken en 
bestuur adviseren over mogelijke acties. Daarbij is uitgangspunt: eerst via 
overleg proberen win-win te bereiken, alleen als dat niet mogelijk is mag actie 
volgen als dat juridisch haalbaar lijkt. Cor wijst op de discussieavond op 22 
februari. Aan de hand van casussen beoordelen de leden hoe de VNMH zich in 
lastige kwesties moet opstellen (bijv. wel/geen overleg voeren, wel/niet 
procederen. 
Doel: bouwstenen aanleveren voor een document waarin de visie en de koers 
van de vereniging staan beschreven.  
 
Portefeuille Werkgroepen en Projecten 
Peer verteld over de verschillende projecten die in 2015 zijn gerealiseerd. Elke 
dinsdagochtend (buiten het broedseizoen) werkt de natuurwerkgroep met veel 
plezier ergens in het buitengebied aan het onderhouden van natuur. Zo wordt er 
bijvoorbeeld gewerkt aan de Krampvenseweg, het Biedonkpad, de Handelaars 
en Turkaa. Ook in 2015 plaatsten we weer een paddenscherm waardoor er meer 
dan 300 padden veilig naar de overkant gezet zijn. De laatste hand is gelegd 
aan het uitkijkplateau, dit is klaar voor de overdracht aan Staatsbosbeheer. Dat 
zal in 2016 plaatsvinden met een officiële opening. Peer laat per project zien wat 
er gedaan is en hoeveel uren eraan besteedt zijn. Rien vertelt over de 
weidevogelwerkgroep en hoe de stand van de weidevogels in de diverse 
gebieden te verklaren valt. Peer laat aan de hand van veel foto’s zien wat de 
werkgroepen doen, dit schept een heel goed en mooi beeld. Voor de 
uilenwerkgroep heeft Dis de taak van Peer overgenomen. Verder komen aan bod 
de vleermuizenwerkgroep en de nestenkastenwerkgroep. Veel werk verzet dus 
weer!  
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Zoals elk jaar maakt Peer van elke werkgroep een verslag die ook naar de 
gemeente gaat. Totaal aantal uren dat de natuurwerkgroep heeft gewerkt is 
582. We blijven ons inzetten voor de natuur in de gemeente, ondersteund door 
de gemeente én de vaste groep vrijwilligers.  
 
Programmawijziging; eerst pauze, daarna uitreiking Natuurprijs.  

 
Uitreiking Natuurprijs 
De voorzitter/Cor heet wethouder Jan van Doormaal nogmaals welkom. Jan 
spreekt zijn waardering uit voor het werk wat de VNMH verzet. De samenwerking 
tussen de gemeente en de VNMH verloopt prettig, Kees Cattenstart is 
aanspreekpunt en denkt altijd goed mee. Dan gaat Jan over tot de uitreiking van 
de Natuurprijs. Maarten Mandos krijgt de prijs uitgereikt omdat hij een zeer 
waardevolle bijdragen levert aan in stand houden en bestuderen van de natuur 
en het milieu in Hilvarenbeek en in de regio. Hij beschikt over veel kennis en is 
altijd bereid om die uitgebreide kennis bijvoorbeeld door middel van excursies, 
cursussen en publicaties met anderen te delen. Hij bestudeert de (Beekse) 
natuur en de inventarisatiegegevens legt hij vervolgens op een altijd 
consciëntieuze wijze vast. Voor de Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek e.o. 
en andere natuurorganisaties is die kennis onontbeerlijk bij het innemen en 
onderbouwen van standpunten, het opdoen en verruimen van inzichten, en het 
op bredere schaal onder de aandacht brengen van het belang en de schoonheid 
van de (Beekse) flora en fauna. Voor de natuur en het milieu in Hilvarenbeek zijn 
de inspanningen van de actieve, maar altijd bescheiden Maarten Mandos.  
Maarten ontvangt een oorkonde én het speciaal voor deze gelegenheid gemaakte 
keramiek van de VNMH Egel door Hennie Vester. Maarten is verrast en neemt de 
prijzen met veel dankbaarheid in ontvangst.  
 

4. Financieel verslag 2015 
Penningmeester/Floris geeft een uiteenzetting over alle financiële posten.  
De balanspositie is aanmerkelijk verbeterd. Deze verbetering is tot stand 
gekomen door: meer vaste inkomsten, meer eenmalige inkomsten, beperkte 
uitgaven. Er zijn inmiddels 228 stemgerechtigde leden en de sterren- en de 
natuurcursus waren succesvol, ook voor de kas. Daarnaast heeft de 
Rabobankactie Hart voor Elkaar ook een voor een flinke financiële bijdrage 
gezorgd. Door deze positieve balans hebben de werkgroepen materialen aan 
kunnen schaffen zoals een aanhanger, marktkramen en een geluidsinstallatie.  
Goedkeuring jaarstukken: aangenomen door meerderheid, decharge bestuur 
goedgekeurd. Goedkeuring door de kascommissie. De kascommissie heeft 
goedkeuring gegeven. De penningmeester bedankt de leden Jac Roozen en 
Pieter Denissen (afwezig) voor de controle van de kas. Jac Roozen en Pieter 
Denissen willen ook voor volgend jaar kascommissie zijn.  
 

5. Samenstelling bestuur / aftreden Peer Busink 
Martin van Mol en Floris van Ginneken zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. 
Zij worden unaniem herkozen. Frans Tolboom stelt zich kandidaat als bestuurslid 
en stelt zich voor. Zijn bestuurlijke ervaring heeft hij al voor veel verenigingen 
ingezet en hij is ook actief voor IVN Oisterwijk.  
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Daar heeft hij ook de gidsenopleiding gedaan en is coördinator van de 
natuurwerkgroep en de plantenwerkgroep in Oisterwijk. Op alle vlakken dus veel 
kennis. Frans is een welkome uitbreiding op het bestuur. Er wordt gestemd en 
Frans wordt unaniem gekozen tot nieuw bestuurslid.  
Cor geeft aan dat er een dagelijks bestuur actief is, Cor Luijsterburg, Floris van 
Ginneken en Jan Dirkx hebben zitting daarin. Dit DB bereid 
bestuursvergaderingen voor en kan snel schakelen waar nodig.  
 
Bij de herverkiezing vorig jaar heeft Peer aangegeven dat hij niet voor de volle 
drie jaar zijn taak zou volbrengen. Peer heeft kort voor deze ALV aangegeven te 
willen stoppen met zijn bestuurstaken. Peer heeft 7 jaar in het bestuur gezeten 
en een bestuur zonder hem is lastig voor te stellen. Cor bedankt Peer heel 
hartelijk voor al zijn inzet en schets een beeld van Peer zoals ieder van ons zich 
hem kan voorstellen. Gelukkig kunnen we nog wel zijn kennis voor de natuur 
blijven raadplegen en blijft hij zijn liefde voor de natuur aan ons overdragen 
Daar zijn we hem dankbaar voor! Peer bedankt ook Corine, zonder haar had hij 
zijn taken nooit kunnen doen. Zijn motto: Wat je vandaag kunt doen moet je 
niet uitstellen tot morgen, hanteert hij ook voor de natuur. Vandaar mede zijn 
gedrevenheid en passie.  
 

6. Rondvraag 
Er worden geen vragen ingebracht.  
 

Het officiële gedeelte van de ALV wordt door de voorzitter afgesloten. Iedereen is 
welkom voor een gezellige afsluiting van de avond.  



  Dossier: 1261 

Postadres: Emmerseweg 26   

 5089 NB Haghorst  

Rabobank 12.23.17.637  www.vnmhilvarenbeek.nl 
Kvk 40260344 

Haghorst 19 januari 2016 

 

Jaarrekening van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. over het boekjaar 2015 
 
Dit jaar stond financieel gezien in het teken van het wegwerken van het begrotingstekort van vorig jaar en het 
streven naar een betere financiële positie. 
 
We kunnen concluderen dat we nu een gezonde vereniging zijn met 228 leden. Het tekort van voorgaande jaren 
is wegwerkt. We hebben meer inkomsten gegenereerd, terwijl de programma’s volledig zijn uitgevoerd en in een 
aantal opzichten zelfs zijn uitgebreid. De extra inkomsten waren voor een deel incidenteel en daarom moeten we 
blijven streven naar meer structurele inkomsten en het beperken van de uitgaven. 
De financiële positie van de vereniging is nu goed. Het voeren van juridische procedures staat hiermee op 
gespannen voet, omdat het kosteloos voeren van procedures een maximaal banksaldo van € 10.000 toelaat. 
Mede daarom hebben we besloten om meer middelen ten goede te laten komen aan de doelen VNMH, met name 
op het gebied van PR, jeugdactiviteiten en natuurwerkgroepen.  
 
Deze Jaarrekening voldoet aan de eisen van ANBI en wordt op de website gepubliceerd.  
Alle bedragen in dit jaaroverzicht zijn bedragen in Euro’s (€) 
Dank zijn we tenslotte verschuldigd aan Administratiekantoor Pieter Denissen die ons met raad en daad 
belangeloos heeft bijgestaan. 
 
Floris van Ginneken, penningmeester  

 

Balans 31-12-2014 31-12-2015 

Activa 1)   

Financiële vaste activa   

Kas     104 315 

Lopende rekening Rabobank     329 4.236 

Spaarrekening Rabobank 2.000     2.000 

Beleggingsrekening Triodosbank 1.886         3.210  

Totaal activa 4.319 9.761 

 
Passiva 

  

Ondernemingsvermogen 4.319 9.761 

Totaal passiva 4.319 9.761 

1) Bij de Activa is de inventaris - investeringen en afschrijvingen - niet opgenomen, omdat die kosten direct 
aan betreffende grootboekrekening zijn toegerekend. De Vereniging beschikt, gerekend van af 2009, 
over een inventaris met een nieuwwaarde van € 7.300, de restwaarde hiervan bedraagt € 4.670.   

De balanssituatie is ten opzichte van vorig jaar verbeterd, er is sprake van een gezonde situatie 

 

Winst en verliesrekening 2015 2014 

  Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven 

0 Vaste activa 1.809 559 6.257 2.106 
1 Financiële Rekeningen 1.600 2.850 2.126 6.195 
4 Kosten rekeningen 121 1.301 57 1.050 
5 Uitvoering 1) 5.360 9.626 829 5.750 
6 Projecten 5.384 0 4.000 9.704 
7 Ontvangsten 2) 5.580 75 5.211 1.258 

 Totaal 19.853 14.412 18.480 26.063 

 Winst: 5.442   -7.583 

 
1) Onder “Uitvoering” verstaan we de inkomsten en uitgaven van de portefeuilles Informeren, Beleven en 

Leren, Natuurwerkgroepen en Advies en Samenwerking  
2) “Ontvangsten” is de rubriek die bestaat uit contributies, donaties, rente- en beleggingsinkomsten.  

N.B.: Onder “Inkomsten” verstaan we de totalen van de gelijknamige kolommen. 
Het resultaat is positief. 
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Om deze resultaten toe te lichten en te kunnen vergelijken met de begroting hebben we hiervoor in de volgend 
paragraaf een iets andere indeling gemaakt, n.l. per Portefeuille.  

 

Resultaat per Portefeuille 2015 en begrotingsvergelijk 

  Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting 

1 Informeren 181 2934 -2753 -1400 
2 Beleven en Leren 3118 3762 -644 -900 
3 Werkgroepen 1140 2022 -882 -50 
4 Advies en Samenwerking 921 909 12 -400 
5 Projecten 5384 0 5384 -1010 
6 Beheer 121 1301 -1181 -950 
7 Financiën 8984 3484 5505 4710 

 Totaal: 19853 14412 5442 0 

We zien een positief resultaat tegenover een negatief resultaat vorig jaar. 
 
Per portefeuille: 
1 Informeren: Resultaat geeft overschrijding vanwege uitgaven die belangrijk meer waren door 

investeringen in marktkramen en geluidsinstallatie. Deze investeringen waren niet in begroting 2015 
opgenomen. 

2 Beleven en Leren: In- en uitgaven zijn belangrijk hoger vanwege de gegeven cursussen en vanwege de 

bijdrage Rabobank-actie 
3 Werkgroepen: Deze hebben meer uitgegeven als gevolg van de investering van een aanhangwagen, 

die niet was begroot. 
4 Advies en Samenwerking: Vanwege het “Kosteloos procederen” en positieve resultaten  (procedures 

gewonnen) zijn hiervoor geen kosten gemaakt 
5 Projecten: hebben dit jaar niet plaatsgevonden. Wat blijft staan is de eerder geplande opening van het 

Uitzichtplateau 
6 Beheer: geeft een kleine overschrijding te zien i.v.m. met toegenomen kosten 
7 Financiën: Hieronder zijn de posten begrepen die gezamenlijk het inkomen opleveren die niet onder de 

overige portefeuilles vallen. Deze groep is duidelijk positief afgesloten. 
 

Begroting 2016 
Hierbij de begroting, verdeeld per portefeuille.  
In dit overzicht wordt het resultaat van 2015 gelegd naast de begroting van 2015 en de voorgestelde begroting 
2016. Deze begroting is samengesteld uit de deelbegrotingen per portefeuille. 
 

Resultaat en Begroting per Portefeuille 2015 2016 

Pnr: Portefeuille: Begroting Begroting 

1 Informeren -1400 -1800 
2 Beleven en Leren -900 -1100 
3 Werkgroepen -50 -150 
4 Advies en Samenwerking -400 -900 
5 Projecten -1010 -800 
6 Beheer -950 -1100 
7 Financiën 4710 5850 

 Totaal: 0 0 

Per portefeuille: 
1 Informeren: In komende jaar willen we meer aan PR doen 
2 Beleven en Leren: Deze post wordt iets uitgebreid i.v.m. meer jeugdactiviteiten; 
3 Werkgroepen: De activiteiten van de natuurwerkgroepen zullen in het algemeen worden vergoed door 

gemeente en andere instanties. 
4 Advies en Samenwerking: In principe hoeven hiervoor vanwege het “Kosteloos procederen” en bij 

positieve resultaten  (procedures gewonnen), geen kosten te maken. We lopen echter wel het risico van 
veroordeling tot vergoeding van proceskosten. Daarvoor is een post van € 900 in de begroting 
opgenomen.  

5 Projecten: De eerder geplande opening van het Uitzichtplateau zal dit jaar worden gerealiseerd. Verder 

zijn er geen projecten in voorbereiding of uitvoering.  
Als zich nieuwe projecten aandienen, zal de financiering onderdeel van het project zijn met als 
uitgangspunt dat deze kostendekkend worden gerealiseerd. 

6 Beheer: De beheerskosten zijn iets toegenomen 
7 Financiën: Geeft een toename van inkomsten te zien om de toegenomen kosten te kunnen dekken 
 


