Landschapsvereniging “De Kringloop”
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2021

Jaarverslag 2021 - opnieuw een stil verenigingsjaar
Helaas konden we door de aanwezigheid van het Covid-virus en de nog heersende
beperkende maatregelen in 2021 géén jaarvergadering houden. De pandemie die in
2020 begon was nog niet voorbij, daardoor werd 2021 voor iedereen opnieuw een
stil verenigingsjaar en moesten alle leden hun natuurbelevenissen zelf organiseren.
Het jaarverslag over het verenigingsjaar 2021 wordt voorgelezen door de secretaris en
ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Financieel
Aangezien er helaas door de nog steeds aanwezige ‘Corona-situatie’ in 2021 geen
jaarvergadering was heeft de kascontrolecommissie uit 2020, bestaande uit mevrouw
Marjolein Voerman en mevrouw Marianne Op de Kamp-Hamers, het financiële
jaarverslag van penningmeester Tom Storcken over het verenigingsjaar 2021 daarom
ook nagekeken. Op 5 januari 2022 zijn de financiële jaarverslagen van 2021 en 2020
door deze kascontrolecommissie ondertekend. Het bestuur had het financiële
jaarverslag over verenigingsjaar 2020 al in Observatie nr. 3 - 2021 gepubliceerd.
De penningmeester en het bestuur worden op de Jaarvergadering gedechargeerd.
In 2021 heeft de Rabobank Clubsupport actie een bedrag van € 319,97 opgeleverd.
Wij danken alle leden héél hartelijk voor hun bijdrage en financiële ondersteuning.

Bestuur

Door het nog rondwarende Covid-virus werd het verenigingsjaar 2021 opnieuw
lamgelegd. Het bestuur is het afgelopen jaar 4 keer in vergadering bijeen geweest om
aan de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen te werken. Deze wet (WBTR) is op 1 juli
2021 ingegaan en daarin worden de bestuursleden bij financiële problemen nu
hoofdelijk aansprakelijk gesteld, dus moest dat in onze statuten worden gewijzigd en
vastgelegd.
In september had het demissionaire kabinet ‘de 1,5 meter maatregel’ losgelaten en
konden we in november en december weer twee excursies in de buitenlucht plannen.
Deze moesten we echter weer annuleren door het grote aantal opnieuw oplopende
besmettingen in Nederland.

Landschapsvereniging De Kringloop

Jaarverslag 2021

Pagina 1 van 3

Voor het verenigingsjaar 2021 stelt penningmeester Tom Storcken zich beschikbaar
voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar. Momenteel is de samenstelling van
het bestuur: Jan Hermans (voorzitter), Tom Storcken (penningmeester), Marij Vossen
(secretaris), Ans Homburg, Toos Bakker en Lei Hulsbosch (bestuursleden).

Observatie

We zijn blij dat zoveel betrokken leden ons nieuwe kopij geleverd hebben, zodat we
het nummer mrt/april van 2021 met zoveel leuke en speciale artikelen konden vullen.
Het redactieteam bestaat uit: Jan Hermans, Ans Homburg, Marianne Vos en Piëtro
Cuypers. Ans, Marianne en Jan dragen zorg voor een interessante, leesbare en
gevarieerde inhoud en Piëtro zorgt voor de goede, professionele opmaak.
Wij bedanken deze redactieleden hartelijk voor hun prettige, betrokken inzet en
samenwerking. Door hun inspanningen kan de vereniging ons mooie verenigingsblad
‘Observatie’ blijven uitbrengen.

Ledenadministratie en website

In 2021 waren er 19 afmeldingen, waarbij 4 leden zijn overleden; er waren géén
nieuwe aanmeldingen. Onze vereniging telde 267 leden op 1 januari 2021 en 248
leden op 31 december 2021.
Op de website van ‘De Kringloop’ kan men alle belangrijke informatie over de
vereniging vinden zoals: algemene zaken, het verenigingsblad Observatie, het
jaarprogramma, de geplande cursussen en excursies. Alle mooie of grappige foto’s die
zoveel leden met plezier maken, worden ook op de website geplaatst, schroom dus
niet om deze op te sturen naar info@dekringlooplinne.nl... alvast hartelijk dank!
In 2021 konden we onze leden gelukkig via de website informeren dat het geplande
jaarprogramma 2021 met lezingen en excursies uiteindelijk weer geannuleerd moest
worden in verband met de nog steeds voortdurende Corona- situatie.
De ledenadministratie én onze website worden door Lei Hulsbosch optimaal verzorgd
en stipt bijgehouden, daarvoor bedanken wij hem dan ook zeer én van harte!

Lezingen en excursies in 2021

Als bestuur voelen we ons verantwoordelijk voor al onze trouwe leden, maar jammer
genoeg konden we elkaar dit verenigingsjaar niet ontmoeten op excursies en lezingen
in verband met de actieve Covid-virussen zijn er geen cursussen gehouden.
Gelukkig werden er in hoog tempo en wereldwijd vaccins ontwikkeld, waardoor de
bewoners in Nederland via diverse vaccinaties hier bescherming voor konden krijgen.
Eind september zag de situatie er gunstiger uit en we besloten op het einde van het
jaar alsnog twee buitenactiviteiten te plannen: een herfstexcursie op de Meinweg op
27 november en de Kerstwandeling in het Munnichsbos op 26 december 2021.
Maar we werden door hernieuwde, beperkende maatregelen én een lockdown
gedwongen om de twee geplande activiteiten alsnog, via de website, te annuleren.
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De situatie was in 2021 niet goed te overzien maar we hoopten dat we eventueel nog
halverwege een aangepast jaarprogramma 2021 konden opstarten. Echter de nog
heersende omstandigheden dwongen ons de jaarlijkse algemene ledenvergadering
naar 2022 te verschuiven, Er was door de Corona-situatie in het verenigingsjaar 2020
geen mogelijkheid om dat jaar financieel én administratief naar behoren af te sluiten.
Het bestuur heeft dan ook, alvast ter informatie aan de leden, het financieel verslag en
het jaarverslag over het verenigingsjaar van 2020 in Observatie, nummer 3 - jaargang
48 geplaatst. Wij bieden in de jaarvergadering van 25 maart 2022 het jaarverslag over
de verenigingsjaren 2020 én 2021 aan om allebei geaccordeerd te worden.
Namens het bestuur bedank ik alle ons, in de afgelopen twee jaren, zo trouw
gebleven leden voor jullie ondersteuning, grotendeels vanuit thuis. Deze ‘stille steun
op de achtergrond’ hebben wij als bestuur zeer positief ervaren, ondanks dat we
elkaar niet konden ontmoeten. In de afgelopen moeilijke tijden laten jullie zien dat
‘De Kringloop’ een nog levende en zeker bijzondere natuurvereniging is.
Als bestuur stellen wij alle inbreng van ideeën, enthousiasme en trouw zeer op prijs.
In 2022 verheugen we ons dan ook om u allen weer te zien op de geplande lezingen,
excursies en cursussen. We wensen iedereen een hele goede gezondheid toe en hopen
dat we, in het jaar 2022 weer samen enthousiast van de natuur kunnen genieten en
dat jullie daardoor geïnspireerd worden om een bijdrage te leveren voor Observatie
of misschien een nieuw lid voor onze vereniging aan te werven.

Secretaris - Marij Vossen
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