Gestel Groen!

Natuurgroep Gestel

Verslag Jaarvergadering d.d. 13 maart 2019
1. Opening en mededelingen

Angela Heetvelt opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Gerard
Olijslagers. Hij was actief in de NatuurWerkgroep,
bij de Kindermoestuin, educatieproject, controle
wandelnetwerk en seniorenwandelingen. We zullen
hem missen.
Vrijwilligers worden gezocht voor de bijenwerkdag
op zaterdag 16 maart van NLdoet en voor de
zwerfvuilactie op zaterdag 23 maart.
Een opmerking uit de vergadering dat niet iedereen de agenda op papier heeft ontvangen. Volgende keer zal dit wel gebeuren.
Er zijn inclusief het bestuur 42 leden aanwezig.
Bericht van verhindering is ontvangen van Frans
v.d. Pol, Ton v.d. Bosch, Josephine Mutsaers, Wilma Slegers, Peter Louwers, Jeanne Groenendaal,
Jacqueline v.d. Gugten, Robert v. Erp, Rieky v.
Grinsven, Martien Bressers, Tiny de Wilde, Niek
v.d. Biggelaar, Ad de Goeij, Ad Kuppens, Wilhelmien Nijenhuis, Wim v. Doorn.
2. Verslag jaarvergadering 2018

Zonder opmerkingen wordt het verslag van de
jaarvergadering 2018 vastgesteld. Angela bedankt
Dick voor de verslaglegging.
3. Jaarverslag 2018

Dick geeft met behulp van een PowerPoint presentatie een toelichting op de belangrijkste punten
uit het jaarverslag 2018. Er zijn verder geen opmerkingen en hierbij is het jaarverslag vastgesteld.
4. Uitreiking Groene Pluim 2019

De Groene Pluim is een onderscheiding voor leden die zich gedurende lange tijd geheel belangeloos inzetten voor de vereniging. Dit jaar is de
Groene Pluim voor Sebastiaan Bakker. Hij is nog
maar kort lid, maar op veel fronten actief. Oprichter en actief lid van de vogelwerkgroep en plantenwerkgroep. Medeopsteller van het visiedocument.
Lid commissie landschap. Is betrokken bij het project biodiversiteit. Verzorgt voorzieningen voor
vleermuizen, gierzwaluwen en andere nestkasten
voor vogels.
Sebastiaan bedankt voor de ontvangst van de
Groene Pluim. Er is al veel succes behaald dankzij
het visiedocument.

5. Financieel verslag 2018

Hennie licht de cijfers van de balans en de financiële exploitatie toe. Er is wederom een positief resultaat.
De kascommissie bestaande uit Nel Dijstelbloem
en Annemarie Bolhaar, brengt bij monde van Nel
verslag uit: De financiële administratie is deskundig
en zorgvuldig opgesteld en de opgestelde rekening
en verantwoording geeft een getrouw beeld van
het gevoerde financieel beheer. De commissie adviseert het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. Nel voegt toe dat door het
goede beleid en resultaat het bestuur zich zelf mag
trakteren. De vergadering stemt hiermee in. Annemarie Bolhaar en Jan Veenman zijn komend jaar
beschikbaar voor de kascommissie.
Angela bedankt de kascommissie.
6. Begroting 2019

Hennie licht de begroting toe. De uitgaven voor de
kindermoestuin komen uit de voorzieningen. Er is
toegezegd dat de huur van de Meander gelijk blijft
aan de huur van de Huif.
Vervolgens wordt de begroting goedgekeurd.
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7. Bestuurszaken

Speerpunten voor 2019. We zijn een groene gemeente. Er moet aandacht zijn voor duurzaamheid,
centrumplan, bomenbeleidsplan, groene verbindingen, bijen. Educatie blijft belangrijk, ook de kindermoestuin. Stokje doorgeven aan volgende generatie, personen tussen 30-40 jaar. Ouders met kinderen op de basisschool moeten naar buiten en
kunnen vertellen over de natuur. De natuurgroep
stelt kosteloos vijf plaatsen beschikbaar voor ouders met kinderen op de basisschool voor de Basiscursus Groen.
Ook de nieuwe burgemeester moet belangstelling
hebben voor de natuur.
8. Bestuursverkiezingen.

Volgens het rooster zijn Angela Heetvelt en Michel
van de Langenberg aan de beurt om af te treden.
Beiden hebben aangegeven weer drie jaar beschikbaar te zijn. De vergadering is onder applaus akkoord.
Er wordt nogmaals de aandacht gevraagd voor
nieuwe bestuursleden. Zowel Dick als Peter zijn
aan hun laatste termijn bezig.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich
te allen tijde melden bij het bestuur.
9. Rondvraag

Henk van Gestel geeft een compliment voor de
makers van Gestel Groen en de Groentjes. Het ziet
er altijd keurig uit.
Pauze
Quiz

Na de pauze is er een quiz met foto’s van landschappelijke elementen uit onze gemeente. De foto’s zijn afkomstig van Gijs Sterks, Jan Hovenier en
Leo vd Broek.
Sluiting

Met dank aan een ieder sluit Angela de vergadering
en bedankt een ieder voor de aanwezigheid en de
inbreng.
Maart 2019, Dick Leering.
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