
Jaarverslag secretaris IVN, afdeling Eys 2020. 

Op 31 december 2020 telde de IVN, afdeling Eys 128 leden. 

De uitnodigingen en de ENK met jaarverslagen voor de jaarvergadering op 16-03-2020 waren 

verstuurd en iedereen verheugde zich zo als altijd op een gezellig samenzijn op de Boerenberg! 

Op 15-03-2020 hebben we als afdeling voor de leiding van scouting St. Martinus Mechelen 

nog een leerzame middag in en rond het Selzerbeekdal verzorgd. 

Wat werd het vanaf 16-03-2020 ineens allemaal anders! 

Covid-19 kreeg ook Nederland in zijn greep en zorgde voor zeer ingrijpende maatregelen, die 

voor de hele maatschappij heel wat consequenties bleken te hebben.  

Het restant van 2020 werd een jaar met de nodige aanpassingen en het moeten annuleren van 

bijna alle geplande verenigingsactiviteiten. Logisch dat dit ook voor onze vereniging de nodige 

gevolgen had. 

 

Het zal dan ook voor niemand een verrassing zijn, dat dit jaarverslag een heel ander verslag is 

geworden dan jullie gewend zijn en helaas in ons geheugen zal blijven hangen als ………….!!!  

 

Toch hebben we ook dit jaar enkele bestuursbijeenkomsten belegd, uiteraard rekening houdende 

met de coronaregels, om verenigingszaken te bespreken en ervoor te zorgen dat zodra het weer 

mogelijk zou zijn “onze afdeling weer te openen”. Maar helaas, het mocht dit jaar niet zo zijn! 

Wel hebben we middels een brief in oktober alle leden “onze kijk op de toekomst van onze 

afdeling” kenbaar gemaakt en de leden uitgenodigd te reageren. In totaal hebben we maar 3 

reacties hierop mogen ontvangen. 

Uiteraard blijft ook het thema ´bestuursversterking / bestuursuitbreiding´ nog zeer actueel en ook 

dit jaar doet het bestuur weer een dringend beroep op U! 

 

Mevr. M. Neven en dhr. H. Kessels zijn namens onze afdeling betrokken bij de zorg voor de 

padden en de paddenschermen in Overeys. Hun voortdurende aandacht en stimulans blijft 

nodig om gemaakte afspraken m.b.t. de benodigde maatregelen, zeker met het oog op de 

reconstructie van de Dr. Mr. Froweinweg, gerealiseerd te krijgen. Op 2 juli werd door hen 

tijdens een veldbezoek met de projectleider van de gemeente en de constructeurs van de 

wegreconstructie toegelicht hoe een goede paddenvoorziening er uit moet zien. 

In Andrea Senden hebben we, vanuit haar interesse en zorg voor o.a. vogels en nachtvlinders, 

een warm pleitbezorger voor mooie en gevarieerde wegbermen, zó belangrijk voor het 

voortbestaan van allerlei insecten en het behoud van biodiversiteit. Zij heeft in het najaar een 

gesprek met de gemeente gehad over het maaibeleid en blijft dit de komende jaren 

voortzetten.   

Dit jaar kon de 36
e
 editie van de welbekende wegkruisentocht op Goede Vrijdag geen 

doorgang vinden.  

De actie ‘Rabo ClubSupport’ kende dit jaar een recordopbrengst en zorgde weer voor een blij 

gezicht van de penningmeester. Bij deze iedereen bedankt, die zijn stem op onze afdeling uitbracht. 

 



Onze afdeling is aanwezig geweest bij twee regiovergaderingen. Uitwisseling van informatie en 

samenwerking tussen de afdelingen is een belangrijke doelstelling van de regiovergadering.  

Daarnaast heeft de regio een eigen budget voor speciale activiteiten. Bovendien wordt via deze 

vergadering informatie van en naar de Landelijke Raad uitgewisseld via de regiocoördinator. In de 

Landelijke Organisatie zijn een aantal veranderingen in behandeling. 

Naast deze vaste onderwerpen werd ook het Bomenfestival Limburg aangekondigd. 

 

Daarnaast werden drie districtsvergaderingen bezocht, waarvan twee op digitale wijze. Het 

district spant zich steeds in om de provinciale subsidie te behouden, zodat de afdelingen 

ondersteund kunnen worden. Zij organiseert ook cursussen in de diverse Limburgse regio’s en 

een gezamenlijk uitje voor de jeugdafdelingen. Dit jaar werd de organisatie van het 

Bomenfestival besproken, in een aparte bijeenkomst werden opzet van het festival en 

voorbeelden van activiteiten getoond. 

 

Tenslotte werden één digitale vergadering van de Natuur en Milieufederatie Limburg bezocht. 

Hier werd o.a. aandacht besteed aan de nieuwe Omgevingsvisie. Ook hier aandacht voor het 

thema bomen, bv. het idee om in iedere gemeente een bomenbeschermer aan te stellen. De 

Natuur en Milieufederatie Limburg, als overkoepelende organisatie van natuur- en 

milieuverenigingen, bestaat 50 jaar. Een feestprogramma werd aangekondigd, maar ook 

hiervan konden niet alle onderdelen uitgevoerd worden.  

 

In het verenigingsjaar 2020 heeft de IVN, afdeling Eys helaas geen medewerking kunnen 

verlenen aan activiteiten en zelf weinig kunnen / mogen organiseren.  

Na de succesvolle Nieuwjaarswandeling op 10-01-2020 hebben we alle andere geplande 

wandelingen moeten annuleren. Wel werd in juli en augustus iedereen, uitgenodigd via een 

fraaie folder, de gelegenheid geboden om aan een (coronaproof) wegkruisenwandeling o.l.v. 

onze voorzitter, nu in de functie van gids, deel te nemen. Helaas maakten weinig mensen 

gebruik van dit aanbod. 

Geen lezingen, geen excursies, geen jeugdgroepbijeenkomsten, geen basisschoolactiviteiten,  

geen Sterwandeling en voor het najaar hebben we ook geen activiteiten kunnen plannen. 

Voor de vogelwerkgroep kreeg dit jaar ook een heel andere invulling en kon er maar een zeer 

beperkt aantal activiteiten, waaronder enkele nestkastencontroles, uitgevoerd worden. 

Gelukkig heeft de VWG toch een beeld  gekregen van de broedresultaten.  

Voor de jeugdwerkgroep was de deelname aan de World Cleanup Day in Gulpen-Wittem de 

enige activiteit. Zij maakten Eys ‘zwerfafvalvrij’ en kregen daarvoor veel waardering van de 

inwoners van Eys. 

Kortom een verenigingsjaar dat we allemaal zo snel mogelijk achter ons willen laten en hopen 

dat we 2021 in ieder geval weer ruimte krijgen om activiteiten te mogen / kunnen organiseren.  

Wel hebben we dit jaar onze leden weer tussentijds kunnen informeren over ‘het wel en wee 

van de vereniging’ door het laten verschijnen van twee uitgaven van het Eyser Natuur 

Koeriertje. Verder was onze website te raadplegen voor actuele informatie. 



Graag wil ik toch iedereen bedanken voor de medewerking in welke vorm dan ook en wens ik 

iedereen een 2021 toe, dat hopelijk weer een IVN – jaar wordt met heel veel mooie en 

bijzondere natuurervaringen en vooral dat iedereen dit allemaal in gezondheid mag beleven. 
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secretaris IVN, afdeling Eys 

 


