
 

 

Landschapsvereniging “De Kringloop”  

Jaarverslag over het verenigingsjaar 2018 

 

 

Op vrijdag 23-2-2018 is de jaarvergadering  gehouden over het verenigingsjaar 2017. 
Er waren 26 personen aanwezig, afwezig met kennisgeving: Antoinette van Oosten, Mieke Heijnen, Fam. 
Aelen, Lins Baars en Lei Hulsbosch. 
 
Het jaarverslag over 2017 door secretaris Ans Homburg wordt door de volledige vergadering goedgekeurd. 
 
Het financieel verslag over 2017 van waarnemend penningmeester Lei Hulsbosch wordt door de 
kascontrolecommissie bestaande uit Marianne Op de kamp en Ad van Dam goedgekeurd. 
Waarnemend penningmeester en bestuur worden door de volledige vergadering gedechargeerd. 
Ad van Dam en Wille-Miek van Deutekom vormen samen de kascontrolecommissie over 2018. 
 
Dhr. Bert Buurman vraagt of het gezien het banksaldo een idee is om een bedrag aan een goed doel te 
schenken, bvb het project van Jan Hermans in India.  
Het bestuur heeft na overleg besloten gezien de jaarcijfers  van 2018 om vooralsnog geen donatie te doen; 
de kosten voor Observatie, cursusleiders en sprekers zijn ook hoger geworden.  
 
Binnen het bestuur zijn in 2018 de heren Lins Baars en Jo van Pol statutair aftredend, 
Jo van Pol wordt door de vergadering herkozen voor een nieuwe bestuursperiode.  
Lins Baars heeft te kennen gegeven dat hij wegens gezondheidsredenen stopt als bestuurslid. 
De voorzitter bedankt hem voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Hij heeft de functie van bestuurslid 
en penningmeester 34 jaar ononderbroken vervuld. Lins was al die jaren een zeer aangenaam, betrokken en 
prettig medebestuurslid. Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering van 6 maart 2018 afscheid 
genomen van Lins Baars als bestuurslid. 
Het bestuur heeft Dhr. Tom Storcken bereid gevonden om toe te treden als bestuurslid; hij zal binnen het 
bestuur de functie van penningmeester gaan invullen. De vergadering benoemt Tom Storcken als bestuurslid 
voor een bestuursperiode van drie jaar. De samenstelling van het bestuur is momenteel  Jan Hermans 
voorzitter, Ans Homburg secretaris, Tom Storcken penningmeester, en de leden John Hannen, Lei Hulsbosch, 
Toos Bakker en Jo van Pol. 
 
Het bestuur vergaderde in 2018 10 keer. 
Ook dit jaar maakten wij dankbaar gebruik van onze verenigingsruimte in Basisschool Triangel.  
De cursussen, alle lezingen en de bestuursvergaderingen worden er gehouden. Het bestuur van Innovo zijn 
wij zeer erkentelijk voor de ons geboden huisvesting.  
 
Landschapsvereniging De Kringloop heeft het privacybeleid in het kader van de AVG oftewel de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming vastgesteld op 20 juni 2018. Dit is o.a. gebeurd met hulp van de 
Provincie Limburg en de Stichting AVG voor Verenigingen. Het privacybeleid is geplaatst in Observatie nr. 5 
sept./okt. 2018 pag.11 en staat ook op onze website: www.dekringlooplinne.nl 
  
De vereniging heeft in 2018 voor het eerst meegedaan aan de Rabobank Clubkas  Campagne; deze actie 
heeft  €270.02 opgebracht, waarvoor onze dank. 
  

http://www.dekringlooplinne.nl/


 

 

 
Observatie 
Mede door de inzet van de redactieleden is Observatie een professioneel verenigingsblad. Door enkele leden 
is ook in 2018 kopij aangeleverd waarvoor onze dank. Het redactieteam bestaat momenteel uit: Jan 
Hermans, Ans Homburg en Marianne Vos. Lei Poelmans heeft te kennen gegeven dat hij stopt met het mede 
vormgeven  van Observatie. De vormgeving en opmaak wordt gemaakt door Piëtro Cuypers. 
 
De website wordt maandelijks vernieuwd en bijgewerkt door Lei Hulsbosch.  
Op deze site is informatie te vinden over de vereniging in het algemeen, ons contactorgaan Observatie, het 
jaarprogramma, de geplande cursussen en het excursieprogramma. Ook kunt u er verslagen lezen over 
gehouden cursussen en u kunt foto’s op de site plaatsen. Het privacybeleid staat ook op de site. 
 
De ledenadministratie wordt in 2018 verzorgd door Lei Hulsbosch en Tom Storcken. 
In 2018 hebben zich 7 nieuwe leden aangemeld, er zijn 27 afmeldingen, waarvan 6 personen zijn overleden. 
De Kringloop telt per 31-12-2018, 275 leden. 
 
Lezingen en cursussen 2018 
Op vrijdag 26 januari is Dhr. Patrick Palmen bij ons te gast, hij geeft een lezing over watervogels en 
wintergasten, 48 personen zijn aanwezig bij deze mooie lezing. 
Vrijdag 23 februari; bij deze zeer interessante lezing over uitsterfgolven waren 49 personen aanwezig.  
Dhr. Ad  Havermans  kan een ingewikkeld onderwerp toch heel duidelijk aan het publiek uitleggen. 
Vrijdag 23 maart; Dhr. Pieter van Breugel vertelde deze avond over het boeiende leven van  “Wilde bijen”, 
er waren 44 personen aanwezig bij deze mooie en humorvol gebrachte lezing.  
Op Zondag 15 april ging de voorjaarsexcursie naar het Bunderbos. Bij prachtig weer hebben 25 personen 
deelgenomen aan deze excursie, het tijdstip was perfect, de voorjaarsflora bloeide volop. Gidsen 
Jan Hermans en Jo van Pol. 
Zondagmiddag 27 mei stond het ons bekende gebied Hoosden op het programma, even voor de start heeft 
het flink geregend  wat wel enige invloed heeft gehad op de opkomst van het aantal deelnemers; gelukkig is 
het tijdens de excursie toch droog gebleven, er waren 10 deelnemers. Gids Jan Hermans. 
Zondagochtend 10 juni was de excursie op de Meinweg met Ernest van Asseldonk  “Alles wat leeft op de 
brem” als vervolg op de lezing in 2017.  
Ondanks de flinke hoosbuien s`ochtends vroeg staan 11 personen te popelen om te beginnen. Er zijn veel 
bremgebonden soorten gevonden die de deelnemers met de door Ernest uitgereikte zoekkaart konden 
determineren; het was een leerzame ochtend. 
Zondag 25 augustus stond de lange dagexcursie naar het Swalmdal op het programma, in het bijzonder het 
Elmpterbruch. Op deze  zonnige dag wandelden 24 personen met gids Jan Hermans door dit prachtige 
gebied.  
Op vrijdag 28 september brachten we een bezoek aan Kasteel Montfort; deze bijzondere activiteit was alleen 
voor leden. 50 leden in twee groepen verdeeld startten de rondleiding met gids door de tuin en het kasteel. 
Na de pauze met koffie en vlaai  luisterden de aanwezigen naar een voordracht van Pierre Bakkes, die 
humorvol in het dialect zijn verhalen over ”Mofert” en omstreken vertelde. Het was een zeer geslaagde en 
gezellige activiteit.   
Zondag 28 oktober  ging de herfstexcursie naar Kranenbroek, de opkomst was zeer goed, 40 personen waren 
op deze zonnige dag aanwezig, een geslaagde middag met als gidsen Jo van Pol en Jan Hermans.  
Vrijdag 23 november was Harry van Buggenum te gast, hij vertelde over de ontwikkeling van het Echterland. 
Een interessante lezing over natuurgebieden dicht bij huis waar enkele kleine pareltjes bij zaten. Er waren 
40 toehoorders aanwezig. 
Op Vrijdag 14 december gaf Jan Hermans de lezing “Laat u verrassen” een prachtige lezing over dieren met 
veel variatie en verrassingen, zoals aangekondigd. 51 Personen genoten van deze avond.  



 

 

Woensdag 26 december ging de traditionele Kerstwandeling naar de Beegderhei, bij deze wandeling waren 
30 personen aanwezig. Gidsen Jan Hermans en Jo van Pol. 
 
De  vogelcursus met als thema “Watervogels in de winter” startte dit jaar in tegenstelling tot vorige jaren  
vroeger in het seizoen. De vertrektijden waren ook aangepast; om s`ochtends 9.00 uur gingen de groepen 
van start in de geselecteerde waterrijke gebieden.   
Aan de 27e vogelcursus deden 11 beginners en 32 gevorderden mee. 
De gidsen voor deze cursus waren Jan Hermans, Leo Koster, Jo van Pol en Tom Storcken. 
Lei Hulsbosch heeft het cursusboekje “Vogels herkennen” gemaakt dat bij deze cursus gebruikt wordt.  
 
In navolging van de vorig jaar succesvol gegeven “Mierencursus” startte dit jaar in augustus de minicursus 
“Zandbewoners op de hei”. Er waren 22 inschrijvingen voor deze gezellige en leerzame cursus. Gids voor 
deze cursus was Jan Hermans die ook het cursusboek “Zandbewoners op de hei” heeft samengesteld. Mede 
door het warme weer waren er leuke en bijzondere waarnemingen.  
 
Ook in 2018 ging de paddenstoelencursus weer van start met 26 deelnemers. Aangezien het een hete en 
droge zomer en najaar was waren de verwachtingen op veel soorten paddenstoelen niet erg hoog. Toch 
werden er door de cursisten nog diverse soorten gevonden. Voor deze cursus wordt het cursusboek 
“Paddenstoelen herkennen in het veld” gebruikt. De gidsen Jan Hermans en Jo van Pol zorgden weer voor 
een boeiende cursus.   
 
Onze gidsen steken veel tijd en werk in de voorbereiding van de cursussen, het maken van de cursusboeken 
en het geven van de cursus in het veld. Hiervoor onze hartelijke dank. 
 
In  2018 hebben in totaliteit 634 personen deelgenomen aan een of meerdere activiteiten van “De Kringloop” 
waarvan 262 bij de lezingen, 281 bij de excursies en 91 bij de cursussen. 
 
Mede namens het bestuur bedank ik alle leden die zich in 2018 op welke manier dan ook voor de vereniging 
verdienstelijk hebben gemaakt. Ook onze dank aan de leden die enthousiast aan de cursussen en excursies 
in het veld meedoen of tijdens de lezingen aanwezig zijn. Zij maken tenslotte de Kringloop tot een boeiende 
vereniging. 
Wij stellen het enthousiasme en de inbreng van uw ideeën zeer op prijs en hopen ook in 2019 op u allen te 
mogen rekenen. 
 
Landschapsvereniging “De Kringloop”Linne 
Secretaris Mw. Ans Homburg  
Jaarvergadering 22-febr-2019 

 


