Secretariaatsadres: Rijksweg 101, 6267 AE Cadier en Keer

VERSLAG JAARVERGADERING
D.D. 15 APRIL 2011
Vastgesteld tijdens jaarvergadering d.d. 18 mei 2012

Aanwezig:

5 bestuursleden
6 leden

1.

OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Er wordt een minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Frans Bastin.
Frans was voornamelijk actief bij de werkgroep kruisen en kapellen.
Tevens deelt de voorzitter mede wie zich heeft afgemeld en de agenda
wordt vastgesteld.

2.

NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 23-04-2010
Na een ingelaste leespauze zijn er geen inhoudelijke opmerkingen uit de vergadering
ten aanzien van het verslag en wordt dit daarmee vastgesteld.

3.

MEDEDELINGEN DOOR DE VOORZITTER
Door de voorzitter worden onderstaande onderwerpen onder de aandacht gebracht:
3.a.
De vereniging telt thans 401 gezinsleden, waar van 53 buiten Cadier en Keer wonen.
Er hebben zich in 2010 21 nieuwe leden aangemeld. In deze periode zijn 8 leden
afgemeld
3.b.
Staatsbosbeheer is volop bezig met werkzaamheden op hun terreinen. Dit project
wordt het Savelbos-project genoemd.
3.c.
De geplande ecologische verbinding in de omgeving van het viaduct bij de
Fommestraat/Rijksweg wordt, naar verluidt, opgepakt door het hoofdkantoor van
Staatsbosbeheer. Er is al een gesprek met de eigenaar geweest. Gisteren is het ook nog
een keer aangekaart bij de gemeente tijdens een LOP-overleg. Dit project loopt al zo’n
15 jaar.
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3.d.
De aangebrachte bomen en struiken en behoud van divers groen bij het
gereconstrueerde Raadhuisplein is te danken aan de inzet van de VTN, anders zou het
een kale boel zijn geworden.
3.e.
De vernielde linden aan de Backerboschweg worden komen plantseizoen vervangen.
Afgelopen plantseizoen was de gemeente het vergeten. De gemeente is door de VTN
hier op geattendeerd.
3.f.
110 leden van de voormalige IVN-afdeling Margraten hebben een brief ontvangen
over de ontstane situatie en het vervolg hier op. Zo heeft de VTN (gelabeld) geld
ontvangen van IVN Margraten en zijn activiteiten van hun onder gebracht bij de VTN.
Dit is ter vergadering verder toegelicht.
3.g.
Er is een nieuwe groencommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten samengesteld.
3.h.
Door het nieuwe kabinet staan de subsidies voor bijvoorbeeld Natura 2000 gebieden,
zoals Schiepersberg en Wolfskop, op losse schroeven. Ook hangen bezuinigingen voor
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de lucht.
3.i.
In 2011 bestaat de VTN 45 jaar. Dit lustrumjaar zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo
is er een wandeling met een grote en kleine route. Wordt er een informatie-blaadje
over de VtN verspreid door het dorp. Verder zal de VTN-website worden
geactualiseerd. Tevens zal als uitloper aan dit lustrumjaar in 2012 een bezoek worden
gebracht aan de Floriade tegen een gereduceerde entreeprijs en gratis busvervoer voor
(actieve) VTN-leden.
In 2016, bij het 50 jarig jubileum, zal er groots uitgepakt worden, bijvoorbeeld met
een fotoboek.
4.

VERSLAG PENNINGMEESTER
De penningmeester geeft een overzicht van de financiële situatie van de vereniging en
geeft een toelichting op de jaarrekening 2010 en de begroting van 2011 aan de hand
van de uitgereikte financiële stukken. Het jaar 2010 heeft geresulteerd in een licht
negatief saldo. Als redenen hiervoor kunnen de extra kosten wintervoeding, nieuwe
heggeschaar, nieuwe opslagcontainer (naast brandweerkazerne), nagekomen kosten
van het monument (waren wel voorzien) genoemd worden. Opgemerkt wordt dat de
huur van het verenigingslocaal de komende 5 jaren geleidelijk aan zal stijgen.
Hierover zijn onderhandelingen gevoerd met de Stichting ’t Keerhoes. Om de kas voor
de Stichting te spekken wordt in het najaar een OktoberFest gehouden.

5.

VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie bestond uit Wiel Becker en Martin Butink omdat René
Spronck met vakantie was.
De financiële bescheiden zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Dank aan de
penningmeester en men verleent hem gaarne décharge.

6.

VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE
René Spronck blijft lid van de commissie.
Frans Mingels wordt benoemd tot nieuw lid.
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7.

BESTUURSVERKIEZING
De aftredende bestuursleden zijn de heren Heerko Damsma, Jo Decker en Jurgen
Mingels. Alle voornoemde personen stellen zich herkiesbaar.
Verder stellen zich mevrouw Ans Hondelink en de heer John Schillings beschikbaar
als bestuurslid. Ans en John zijn bijzonder welkom als nieuwe bestuursleden.
Allen, die zich herkiesbaar en verkiesbaar hebben gesteld, worden bij acclamatie
herkozen/verkozen.

8.

VERSLAG DOOR DE LEIDERS VAN DE WERKGROEPEN
Onderstaand beknopt jaarverslag betreffende de pijlers van de vereniging.
BIJENWEIDE
Pierre van de Wal, deskundig imker uit Bunde, verzorgt nog steeds onze bijen in de
bijenweide. Pierre krijgt een vergoeding van 45 Euro per jaar voor de kosten. Van hem
wordt ook de honing gekocht en vervolgens doorverkocht (2,50 Euro/pot). De winst
wordt gebruikt voor de koffie e.d. tijdens de maandagmiddagbijeenkomst.
1STE ZATERDAG
Geen bijzonderheden, loopt als vanouds.
Op een doe-zaterdag bedraagt de opkomst tussen de 7 en 15 mensen.
Jaarlijks worden de geologische monumenten en de Fontein onder handen genomen en
komt natuurlijk de opschoonactie aan bod. Daarnaast vinden er waar nodig nog andere
werkzaamheden in het buitengebied plaats. Verder helpt men ook bij de opbouw van
de Kerstmarkt.
JEUGDGROEP
Als activiteiten voor de jeugd kunnen onder meer genoemd worden: Een activiteit over
grondsoorten, over stenen, een excursie naar de grindgroeve, een hut maken,
zandkaarten maken, kerststukjes maken. Nestkastjes maken, papier maken, excursie
naar de kolenmijn, fossielen bekijken, beeldjes maken uit mergel, en wat we nog gaan
doen: de mergelgroeve op ’t Rooth bezoeken, de vuursteenmijn bezoeken, een
voorjaarswandeling gericht op planten, planten drogen, waterpracticum bij Oost
Maarland, een groentetuin bekijken.
In het algemeen zijn er ongeveer 10-15 kinderen. Jaren geleden waren het vooral
meisjes, momenteel zijn het vooral jongens. Zelfs kinderen uit Rijckholt, Partij en uit
Maastricht komen hierheen.
Met het huidige systeem van contributie (€10,- voor VTN leden, €20 voor niet VTN
leden) worden de meeste ouders ook lid van de VTN.
Er is geen Boomplantdag geweest omdat de basisschool afhaakte.
Er is nu ook een groep gericht gericht op jongeren van rond de 15 jaar, genaamd de
Plateautrappers onder leiding van Joost van Koppen.
NESTKASTJES EN VOGELS
Binnen deze werkgroep loopt het ook goed. Men heeft ook de indruk dat het met de
vogelstand in het algemeen goed gaat. In totaal hangen er circa 270 kastjes. Door
Mart Butink en Willy Neederlants zijn de uilenkasten gecontroleerd.
De basis-vogelcursus verloopt goed. In mei zal er een excursie naar het Groene Woud
zijn. Na de zomer zal er een cursus voor gevorderden volgen.
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KALKGRASLANDEN EN FLORA
Elk jaar worden van het Staatsbosbeheer Wolfskop en omgeving en Heerderberg en
omgeving bezocht. Van de Stichting Limburgs Landschap worden Koeberg,
Julianagroeve en Schiepersberg bezocht. Er is overleg gaande met het Limburgs
Landschap ( Nicole Cordewener) om het onderzoek van Dr. Jo Willems over de
Aapjesorchis voort te zetten.
Ontwikkeling Wolfskop ziet er goed uit, behalve dat er veel distel ontstaat op het
voormalig hellingbos. Dat zal na een aantal jaren wel verdwijnen. Er staan daar nu ook
veel koningskaarsen, dat maakt het al weer een stuk beter. Voormalig sparrenbos is
mooi schraal. Afgelopen jaar 150 soorten op Wolfskop.
Heerderberg ontwikkelt zich ook goed. Steeds meer Ratelaars in het gebied. Tevens
enige plek in de buurt met Kruisdistel. 127 soorten
Koeberg heeft ook een mooie vegetatie, zelfs met enkele orchideeën. 129 soorten
Julianagroeve lijkt soms wat verwaarloosd. we kunnen er niet altijd in vanwege de
Oehoe.151 soorten.
Schiepersberg, een klein kalkgrasland met enkele bijzondere soorten. 83 soorten
De werkgroep bestaat momenteel uit 8 mensen
De gegevens over elk jaar worden steeds naar de eigenaar gestuurd, respectievelijk
Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap.
Wiel Heyenrath is coordinator van orchideeëntuin in het Gerendal.
WEGKRUISEN EN KAPELLEN
Het kruis bij familie Cobben is opgeknapt door VTN.en kinderkopjes zijn geleverd
door VTN. Kruis is dichter bij rotonde en hoger geplaatst. Er om heen zijn rozen
aangeplant. De twee kruisen aan de rotonde worden geschilderd. Kruis van de
Kerkstraat (nabij familie Bastin) is gerepareerd geverfd en terug geplaatst.Van het
kruis nabij woning van broeder bij voogdij is verf afgesprongen en dient opnieuw te
worden geverfd. Overleg wat de beste methode is.
Het herstel van het kruis van de familie Reinders wacht op een reactie van deze
familie Daarnaast zijn nog diverse andere zaken in uitvoering. Er is overleg met IKL
over de Fatima kapel, renovatie en de groen voorziening wordt begin 2012 aangepakt.
Hiervoor is europese subsidie aangevraagd. De kapel op ’t Rooht is ook hersteld.
Van het kruis hoek Beatrixstraat-Limburgerstraat is de houten achterwand slecht, aan
beheerder doorgegeven. Het opschriftbordje van het kruis nabij tunneltje Rijksweg is
er af, herstellen. Nabij het kruis van Harrie Fraats is een clandestiene stenen opstap
gemaakt. En natuurlijk zijn weer kransen gehangen aan de kruisen voor de Goede
Week. Er is het idee geopperd om elke editie van het vernigingsblad hierin een kruis in
de picture te zetten.
MEIDOORNHEGGEN
Vanwege het aanhoudende slechte weer is er in de sneeuw geknipt. Deze activiteit is
al jarenlang een vaste inkomstenbron. Zonder dit heg scheren door de VTN zou het
voortbestaan van deze natuurlijke afscheiding in gevaar zijn. Als tegenprestatie krijgen
wij van de agrariër de subsidie die hij hiervoor ontvangt. Te zijner tijd zal contact met
agrariër worden opgenomen inzake de continuering van de jarenlang lopende
afspraken.
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AMFIBIEËN REPTIELEN EN WATERDIEREN
Er zijn geen bijzonderheden door deze werkgroep over 2010 te melden. In dit jaar is er
weinig gemonitord. Wel zijn er hulpmiddelen voor onderzoek ontvangen.Verder kan
medegedeeld worden dat een agressieve bacterie actief is
De VTN maakt nog steeds deel uit van het platform van de geelbuikvuurpad en
vroedmeesterpad en hierbij vindt veel informatie-uitwisseling plaats. Met de populatie
van de vroedmeesterpad gaat het relatief gezien goed. Het klungelke trekt dan ook op
richting de bebouwde kom.
VERZORGINGSGROEP
Deze groep voorziet ‘werkers te velde’ steeds van lekker eten en drinken. Dit wordt
door eenieder ten zeerste gewaardeerd. Ook deze groep doet prima werk en ook
binnen de groep loopt het perfect. Opnieuw welverdiende complimenten!!!
WANDELINGEN EN LEZINGEN
De dinsdag seniorenwandeling is goed bezocht. Er hebben zich enkele nieuwe
deelnemers gemeld. Sinds dit jaar vinden er, onder leiding van Joost van Koppen,
natuurtochten plaats. Hier nemen tussen de 5 tot 10 personen per keer aan deel.
Er is een lezing geweest over de rode wouw, heel interessant hoe de invloed is van het
landschap de begroeiing en de open vlakten op het leefgebied van de roofvogel. Ook
waren er dvd’s van bevers in de Eysdener Beemden en over de dassen te zien.
De Kerst Inn’
De opkomst bij de Kerst In was een groot succes en er waren veel positieve reacties.
Er was een geringe winst van € 17,Er wordt nagedacht over alternatieve ideeën voor de komende 2 jaren voor meer
rendement met als doel grote opkomst t.b.v. sociale beleving van Keer.
’T WIET KLIEËF
Het verenigingsblad is het cement van onze vereniging..
In 2010 zijn 4 nummers in een oplage van 450 exemplaren van ons periodiek
uitgebracht. Alle jaargangen zijn ingebonden. Een nummer bestaat uit circa 40
bladzijden. Er worden circa 10 boekjes gratis uitgereikt zoals aan de bibliotheek,
Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, IVN.
We prijzen ons gelukkig steeds voldoende kopij te krijgen. Toch is het goed als ook
andere mensen eens een stukje insturen. Onlangs de wijze van presenteren van de
waarnemingen veranderd in een tabel. Dit is overzichtelijker.
MAANDAGMIDDAGBIJKOMSTEN
Hoewel geen ‘formele’ werkgroep van de VTN is ook verslag gedaan van de
wekelijkse maandagmiddagbijeenkomsten in het verenigingslokaal.
Deze gezellige bijeenkomsten worden gemiddeld door zo’n 15 mannen bezocht.
De onderwerpen die de revue passeren hebben betrekking op een breed scala van
natuuronderwerpen zoals bijvoorbeeld het buitengebied van Keer en lopende
activiteiten bij de VtN. Bijzondere waarnemingen van natuurverschijnselen, planten
en/of dieren worden hier gemeld en gepubliceerd in ons blad.
10.

RONDVRAAG
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

5

11.

SLUITING
De voorzitter bedankt met veel eer en genoegen alle aanwezigen voor hun bijdrage en
sluit de vergadering af. De aanwezigen kunnen in het café van ’t Keerhoes een
consumptie nuttigen voor rekening van de VTN

Cadier en Keer, 8 mei 2012
Lando Mulleneers, secretaris VTN
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