Secretariaatsadres: Rijksweg 101, 6267 AE Cadier en Keer

VERSLAG JAARVERGADERING
D.D. 26 APRIL 2013
Vast te stellen tijdens jaarvergadering d.d. 18 april 2014

Aanwezig:

7 bestuursleden
6 leden

1.

OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Tevens deelt de voorzitter mede wie zich heeft afgemeld en wordt de agenda
vastgesteld.

2.

NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 18 MEI 2012
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 393 gezinsleden, waar van er 55 buiten Cadier en Keer
wonen. Er hebben zich, sinds de vorige jaarvergadering slechts 3 nieuwe leden
aangemeld. In deze periode zijn 28 leden afgemeld en 4 leden zijn overleden.
3.b.
Zoals uit vorenstaand punt blijkt is ook bij de VTN de recessie voelbaar.
Het aangepaste subsidiereglement van de gemeente valt slecht uit voor de VTN omdat
het subsidiebedrag jaarlijks verder naar beneden wordt bijgesteld..
Ook worden alle verenigingen die van ’t Keerhoes gebruik maken geconfronteerd met
gestaffelde verhogingen. Zo wordt ook de huur die de VTN voor het gebruik van het
verenigingslocaal in ‘t Keerhoes maakt verhoogd.
Daarnaast is er een afname van deelname aan de jeugdgroep waar te nemen. Omdat de
gemeente een subsidie ook geeft voor elk lid van de natuurjeugdclub, komen ook hier
minder inkomsten binnen
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3.c.
Voor geplande ecologische verbinding in de omgeving van het viaduct bij de
Fommestraat/Rijksweg vinden nog steeds voorbereidingen plaats. Zo wordt er
onderzoek gedaan naar het, in 1976, dicht gemaakte tunneltje. Het project heeft ook
nog steeds de aandacht van onder andere de gemeente en Staatsbosbeheer, echter zijn
bezuinigingen mogelijk van invloed op de uitwerking.
3.d.
Groene gemeente-wandeling heeft weer voor het eerst plaatsgehad. Deze wandeling in
en rondom Keer is goed verlopen en opvallende items zijn onder de aandacht gebracht
van de bestuurders. De opkomst vanuit de voormalige gemeente Eijsden was laag.
3.e.
Recent is in samenwerking met Staatsbosbeheer een World Earth Day evenement
georganiseerd voor een Amerikaans bedrijf. Met 37 personen van dat bedrijf zijn 7
broedstoven voor het vliegend hert gemaakt.
4.

VERSLAG PENNINGMEESTER
De penningmeester geeft een overzicht en specificatie van de financiële situatie van de
vereniging en geeft een toelichting op de jaarrekening van 2012 en de begroting van
2013 aan de hand van de financiële stukken, die bij de penningmeester zijn in te zien.
Het jaar 2012 heeft geresulteerd in een gering negatief saldo.

5.

VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie bestond uit Gilles Spronck en Jean Keulen.
De financiële bescheiden zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Dank aan de
penningmeester en men verleent hem gaarne décharge.

6.

VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE
Jean Keulen blijft lid van de commissie.
Bert Janssen wordt benoemd tot nieuw lid.

7.

BESTUURSVERKIEZING
De aftredende bestuursleden zijn mevrouw Ans Hondelink ende heren Jo Decker,
Jurgen Mingels, Heerko Damsma en John Schillings. Voornoemde personen stellen
zich herkiesbaar. Allen, die zich herkiesbaar hebben gesteld, worden bij acclamatie
herkozen.

8.

VERSLAG DOOR DE LEIDERS VAN DE WERKGROEPEN
Informatie hieromtrent, zijnde de peilers van onze vereniging, heeft zich beperkt tot
het maken van diverse opmerkingen, waarvan hier onder een weergave volgt voor
zover aan de orde geweest.
Vogelwerkgroep
Door de lange winter en de daar op volgende koude is het broedseizoen later
begonnen.
’t Wiet Klieëf
Vanwege het 50-jarig jubileum in 2016 zal een fotoboek en ’t Wiet Klieef in kleur
verschijnen. Voor wat betreft het ’t Wiet Kliëf wordt wel een voorbehoud gemaakt,
rekening houdend met de kosten. Tevens wordt hierbij vermeld dat nieuwe
redactieleden zeer welkom zijn.
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Kruisen en kapellen
Door Jo Decker en John Schillings wordt een inventarisatie gemaakt van de kruisen en
kapellen. Waar nodig vindt vervolgens onderhoud plaats. Ook de Paas-kransen waren
weer schitterend. Er is een nieuw Fatima-beeld in de kapel geplaatst met hopelijk
voldoende stevige bevestiging. Door Gilbert Spronck is helpende hand geboden bij
herstel van metaalwerk zoals de kaarsenkluis. Er wordt geopperd noveenkaarsen met
sticker van kapel er bij te plaatsen.
1ste Zaterdag
1ste Zaterdag van de maand loopt goed, hopelijk komt er ook meer jonge aanwas. Het
hegscheren verloopt ook prima. Oude heggenschaar is voor revisie weggebracht.
Jeugd
In bijzonder voor zijn inzet voor de jeugd ontvangt Heerko Damsma een dik
compliment. Zoals al eerder vermeld loopt het aantal kinderen helaas wel gestaag
terug. Mogelijke redenen zijn minder kinderen in Cadier en Keer en meeste
activiteiten voor kinderen zijn op zaterdag. Deze tendens is ook bespeurbaar bij andere
natuurverenigingen. Het afgelopen jaar was het thema: zoogdieren (koeien, paarden,
dassen envleermuizen). Via de basisschool zijn ook 3 keuzegroepen een dagdeel op
bezoek geweest. Verder heeft op initiatief van CNME een 2 km-analyse plaatsgehad.
Kalkgraslanden
Meer dan 20 jaar inventariseert de VTN de kalkgraslanden rondom Cadier en Cadier
en Keer. Staatsbosbeheer heeft aan de VTN om een begrazingsadvies gevraagd met
betrekking tot de Wolfskop.
Orchideeën
11 Mei 2013 zal Wiel Heijenrath in de orchideenëtuin een rondleiding voor de VTN
verzorgen.
Verzorgingsgroep
De leden van de verzorgingsgroep worden wederom hartelijk bedankt voor hun goede
service afgelopen jaar.
Lezingen en wandelingen
Het deelnemersaantal aan de dinsdagwandelingen blijft constant. In september 2013
vindt er een IVN-sterwandeling plaats, waarbij leden van de VTN de organisatie van
een deel van het traject op zich hebben genomen.
Te zijner tijd zal Huub Spronck een lezing over stenen en oude werktuigen verzorgen.
Natuurtochten
In de buurt, maar ook verderweg, veelal in de Ardennen vinden wandelingen plaats.
Deze duren een hele dag waarbij een grote mobiliteit is vereist. Het aantal deelnemers
varieert tussen de 6 en 12 personen. De wandelingen vinden om de 14-dagen op
vrijdag plaats.
Website
De website van de VTN wordt nog steeds goed verzorgd door Mathieu Bal.
Bijenweide
Door de imker zijn 2 nieuwe bijenkasten inclusief volkeren door de imker geplaatst.
John Schillings heeft, in samenwerking met Jo Decker, een heel mooi insectenhotel
gemaakt, dat onze bijenweide mooi verder aankleed.
Allen die hier een bijdrage hebben geleverd, heel hartelijk dank!
Maandagmiddag-bijeenkomst
Het aantal deelnemers van senioren aan deze gezelligeVTN-soos op de
maandagmiddag neemt geleidelijk af.
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9.

NIEUWE STATUTEN VTN
In nauwe samenspraak met notaris R. Steegmans zijn nieuwe (concept)statuten
opgesteld voor de VTN. De (concept) statuten liggen ter inzage bij bestuurslid Jo
Decker. Van deze mogelijkheid tot inzage is tot heden geen gebruik van gemaakt. Om
deze statuten definitief te maken dient er een stemming plaats te vinden. Gelet op een
te lage opkomst is het echter niet mogelijk om een geldige stemming te laten
plaatsvinden. Zodoende wordt de stemming over de nieuwe statuten doorgeschoven
naar 15 mei 2013 om 20.00 uur. Alle leden van de VTN zullen hiervoor (schriftelijk)
worden uitgenodigd.

10.

RONDVRAAG
Geconstateerd is dat veel vliegende herten in de Duustersjteeg zijn plat gereden. Jan
Moonen deelt mede dat er weer, via het parochieblad Oonder Os, aandacht wordt
gevraagd voor het melden van het waarnemen van vliegende herten. Jan Moonen
inventariseert vliegende herten en heeft hieromtrent contacten met andere
onderzoekers.
Voor het overige wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt.

11.

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

Cadier en Keer, 24 januari 2014
Lando Mulleneers, secretaris VTN
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