Verslag van het bestuur over 2016
Jan Lanters, secretaries

Bestuursactiviteiten
Nieuwjaarswandeling

Dit jaar hebben we gewandeld op de Malpie, met
een heerlijke kop soep in het Boothuys van Bofra. Het was prima weer en 24 leden
namen aan de wandeling deel.

Vergaderingen
Er waren 7 bestuursvergaderingen. Tevens hebben we twee keer samen vergaderd
met het bestuur van de afdeling Veldhoven-Eindhoven-Vessem van het IVN. Tijdens
deze bestuursvergaderingen hebben we in totaal 57 actiepunten gedefinieerd en
afgewerkt. Ook werden twee vergaderingen van de Beleidsraad van de KNNV en
twee gewestelijke vergaderingen bezocht. Bij twee van de vergaderingen zijn de NBC
en Ellen van Rosmalen van de Gemeente Eindhoven aanwezig geweest. Verder werd
driemaal een regionale IVN-vergadering bezocht.

Algemene jaarvergadering
Deze werd bezocht door 30 leden, dit is één meer dan in 2015. Gerard gaat gelukkig
door als penningmeester. We hebben afscheid genomen van ons bestuurslid Margriet
Bekking, die deze functie
drie jaar tot ieders tevredenheid heeft vervuld. Dit betekent wel dat we nu nog maar
met zijn drieën
het bestuur vormen. Dat is veel te weinig. Gelukkig hebben we in de loop van het jaar
twee nieuwe bestuursleden kunnen vinden, die op de volgende ALV benoemd kunnen
worden.

Huisvesting
We zitten nu al meer dan twee jaar bij het IVN-VEV in d’n Aard in Veldhoven. Dat
bevalt prima en is ook te betalen omdat de gemeente Eindhoven hiervoor subsidie
heeft gegeven. Het MEC in Eindhoven is herdoopt in de Graanschuur en er zijn acties
om hierin weer nieuwe activiteiten te starten. Maar of hier voor ons weer plaats zal
zijn is nog zeer onzeker.

Steenbreek
Er lopen diverse acties om in samenwerking met de gemeente Eindhoven de Operatie
Steenbreek vorm
te geven.

Publiciteit
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We proberen in onze minimale bestuurssamenstelling de publiciteit zo goed mogelijk
te handhaven. Gelukkig heeft ons aspirant bestuurslid Hanneke Pijlman al een aantal
taken voor de publiciteit op zich genomen.

Venkraai
Ons verenigingsblad ziet er prachtig uit in kleur. We denken de uitgave op deze
manier te kunnen voortzetten. Verhalen en foto’s voor de Venkraai zijn van harte
welkom!

Website
Harry Nouwen beheert onze website, die inmiddels een steeds beter aanzicht biedt
en ook door veel mensen wordt bekeken.

Exposities
We zijn dit jaar aanwezig geweest bij de open dag van het IVN in Veldhoven en op
“De andere Mert”
in Geldrop.
Gedelegeerde activiteiten
Cursussen
Deze werden georganiseerd door Wim Wieland.
Zie verder het jaarverslag van de cursussen. Er waren gemiddeld 18 deelnemers bij
onze vier cursussen, iets minder dan vorig jaar. Bij een aantal van deze cursussen
werd gebruikt gemaakt van een Groen en Doen subsidie en boden we deelnemers een
gratis lidmaatschap voor beperkte tijd aan.
Lezingen
Er werden zes lezingen georganiseerd door Neske Dupuis. Ze werden door gemiddeld
42 personen bezocht, weer meer dan vorig jaar.
Excursies
Naast de nieuwjaarswandeling heeft de excursie-commissie 22 excursies
georganiseerd. Twee werden helaas afgelast wegens slecht weer en twee wegens
te weinig belangstelling. Gemiddeld deden er 11,9 personen mee met de excursies. In
2015 was dat gemiddelde 13,6.
Ledenadm inistratie
Deze wordt gedaan door Henk van der Gaag. Er zijn nu 244 leden, na vele jaren een
lichte toename, ondanks het overlijden van een aantal oudere leden en opzeggingen.
We konden maar liefst 17 nieuwe leden begroeten.
Natuurbescherm ingscom m issie
Hierin zitten Jacqueline van Heek en Riki Sleegers. Zie verder het jaarverslag van de
NBC.
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Vertegenwoordigingen
Bij Trefpunt Groen Eindhoven. Dit wordt gedaan door Riki Sleegers en Jacqueline van
Heek.
Groenbeleidsplan gem eente Eindhoven
Hiervoor is er regelmatig overleg met de gemeente Eindhoven.
Tot slot
Het bestuur wil alle mensen van commissies en werkgroepen bedanken voor hun
inzet in het afgelopen jaar. Dit geldt natuurlijk ook voor alle anderen die zich voor
allerlei activiteiten hebben ingezet.
Verder vindt u in dit nummer de jaarverslagen van de werkgroepen en commissies. Ik
wil allen hartelijk danken voor het tijdige afleveren van hun bijdrage!
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