Informatieblad 2009 – 1
Algemene ledenvergadering op donderdag 23 juli om 19.30 uur
in ons Home op de Gallusstraat 1.
Agenda jaarvergadering:
1. Opening en welkom.
2. Vaststelling agenda.
3. Jaarverslag 2008:
Inhoudelijk en financieel;
Kascontrole en decharge bestuur;
4. Planning activiteiten 2009.
5. Ideeën voor het jubileum jaar 2010.
6. Rondvraag en sluiting.
7. Nazit met koffie en vlaai.

Vacatures
Het afdelingsjaar 2009 kent een moeilijke bestuurlijke start. De secretaris, Linda Bosse, heeft
haar werkzaamheden neergelegd. Ook Elly Bergenhenegouwen heeft het bestuur verlaten. Het
bestuur dankt beiden voor hun inzet voor het IVN. De penningmeester Jos Zuidgeest is begin
dit jaar onverwachts verhuisd en daardoor zijn ook zijn werkzaamheden in de knel gekomen.
Gevolg is dat de jaarvergadering pas nu in juli plaats vindt. Gelukkig is het werk van de
werkgroepen wel gewoon doorgegaan. Bij het bestuur zijn dus een aantal vacatures:
Vacature voor secretaris:
Bestuur zoekt een enthousiaste man/vrouw. De belangrijkste taak van de secretaris is de
voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen. Ook de verwerking van de post en het
maken van het jaarverslag is onderdeel van het takenpakket. Over de verdere invulling
worden binnen het bestuur afspraken gemaakt.
Vacature Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling. We zoeken
nog dringend iemand, die samen met de voorzitter, de secretaris en de penningmeester allerlei
werkzaamheden wil doen. Ook de voorzitter en de penningmeester blijven niet eeuwig, dus
nieuwelingen zijn van harte welkom en kunnen het beste in als algemeen lid van het Dagelijks
Bestuur starten.
Vacature voorlichting.
Informatie en educatie behoren tot de kerntaken van het IVN. We doen dat o.a. door het
schrijven van artikeltjes in wijkbladen, het geven van lezingen, het aanwezig zijn met een
informatiestand bij belangrijke gebeurtenissen.
Het bestuur zoekt iemand die hiervoor specifiek verantwoordelijk wil zijn. De uitvoering doen
we uiteraard allemaal samen.

Vacature jubileum 2010.
Volgend jaar bestaat onze afdeling 50 jaar. Naast een bescheiden feest moet het jubileum
vooral aanleiding zijn om de natuur en het milieu extra in de belangstelling te plaatsen in
Heerlen. In het bestuur en in de werkgroepen worden momenteel allerlei ideeën ontwikkeld.
Het bestuur zoekt iemand die gedurende anderhalf jaar dit jubileum als een soort project wil
trekken.
Vacatures werkgroepen:
Al onze werkgroepen zitten bij voortduring verlegen om nieuwe mensen om alle ideeën tot
uitvoering te kunnen brengen.

Activiteitenoverzicht:
Vogelwerkgroep:
De vogelwerkgroep verzorgt de nestkasten die op vele plaatsen in Heerlen hangen. Daarnaast
organiseert zij enkele keren per jaar een lezing over vogels.
De coördinatoren zijn Jan Vaessen, telefoon 5720837 en Math Biermans, telefoon 5729214.
Werkgroep Natuurgidsen:
De werkgroep Natuurgidsen bereidt de wandelingen voor. De komende maanden zijn de
volgende wandelingen gepland:
Zondag 19 juli: Avondwandeling over de Putberg. Vertrek 19.00 uur bij het IVN Home.
Zaterdag 1 augustus: Duisterniswandeling. Aambos en Caumerbeek in de overgang van dag
naar nacht. Vertrek 20.30 uur Groene Boord nabij het kerkhof.
De coördinator is Alexander Timmers, telefoon 5712609.
Werkgroep ROM:
De werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu vergadert iedere maand. De agenda bestaat
altijd uit twee delen:
Rapportage over ontwikkelingen in de belangrijkste natuurgebieden van Heerlen;
Bespreking van een actueel thema.
De vergadering zijn gepland op donderdag 10 september, 8 oktober, 5 november en 3
december, telkens van 20.00 tot 22.00 uur.
Iedereen is hierbij welkom. De coördinator is Jos Zuidgeest, telefoon 5414446.
Werkgroep vleermuizen en zoogdieren:
De werkgroep vleermuizen regelt de opvang van vleermuizen die verzorging nodig hebben.
Tevens worden informatie avonden verzorgd. De eerstvolgende activiteit is zaterdag 29
augustus om 20.30 uur. Avondwandeling op zoek naar vleermuizen in het Ambos en
Caumerbeekdal. Vertrek vanaf sportcentrum Kaldeborn (nabij klimhal Neoliet).
De coördinator is Alexander Timmers, telefoon 5712609.

Werkgroep inventarisatie:
De werkgroep inventarisatie houdt zich met name bezig met inventariseren van planten,
vogels en dieren in het Geleendal. Dankzij een nauwkeurige registratie kunnen we zo volgen
of de renaturering van de beek ook het gewenste effect heeft op de natuurontwikkeling. De
werkgroep inventariseert meestal op donderdag.
De coördinator is Jos Pluijmen, telefoon 5210071.
Werkgroep Home:
Het hebben van een eigen Home is erg gemakkelijk voor het uitvoeren van allerlei
activiteiten: het houden van cursussen, lezingen en andere educatieve activiteiten; vergaderen;
bewaren van boeken en tijdschriften; ruimte om vogelkastjes te maken, enz. Uiteraard is er
ook een ecologische tuin bij.
Maar een Home en een tuin vragen ook veel werk. Elke donderdag vanaf 9.15 uur zijn hier
mensen in de weer voor het onderhoud van het gebouw en de tuin. Ook trekken ze er op uit
voor inventarisaties en werkzaamheden in de natuur.
Telefoon: 5711031
Werkgroep website:
Internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds meer mensen raadplegen het
als ze iets zoeken. Het biedt ook grote kansen voor onze afdeling om onze taken op het terrein
van natuur en milieu educatie beter uit te dragen. We geven daarbij een grotere bekendheid
aan de afdeling en werven nieuwe leden.
Een werkgroep is bezig onze website te vernieuwen en vooral van betere inhoudelijke
informatie te voorzien over natuurlijk en milieu in Heerlen. De werkgroep kan nog meer
mensen gebruiken, zowel voor het technische werk als voor het inhoudelijke werk.
Coördinator is Ad Schaaf, telefoon 5218801.

