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Landschapsvereniging “De Kringloop” 
  

Jaarverslag over het verenigingsjaar 2022 
 

 

 

 

Jaarverslag 2022  -  een langzaam opstartend verenigingsjaar 

 

Het bestuur was in januari en februari helaas genoodzaakt om twee lezingen alsnog te 

annuleren vanwege een rondwarende nieuwe variant van het Covid-virus “Omikron”.  

De beperkende maatregelen werden gelukkig in het voorjaar opgeheven, zodat we op 

25 maart toch nog onze algemene ledenvergadering konden houden, gevolgd door 

de lezing ‘Broedvogels in de Peel’ uit het geplande jaarprogramma 2022. 

 

 

Bestuur  

Vanaf eind februari kon het bestuur de maandelijkse vergaderingen weer opstarten, 

dit jaar zijn we in totaal 10 keer in vergadering bijeengekomen.  

 

In 2021 had Europa een wet in het leven geroepen om fraude, witwassen en 

terrorismefinanciering te voorkomen en op te sporen. Deze “WBTR” wet gold voor 

alle ondernemingen, stichtingen, verenigingen en andere organisaties in heel Europa.  

Door de invoering van de “Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR)” zijn alle 

lidstaten verplicht om de gegevens van “belanghebbende bestuursleden” in een 

register te laten registreren. In dat “UBO-register” heeft de Kamer van Koophandel 

alle aangeleverde gegevens ingevoerd, zodat nu vermeld staat wie de eigenaar is van 

een organisatie of wie zeggenschap of een belang heeft.  

Door deze WBTR-wet kunnen bestuursleden nu bij financiële problemen hoofdelijk, 

dat wil zeggen persoonlijk, aansprakelijk gesteld worden. 

 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar veel tijd moeten besteden aan deze WBTR-wet, 

aangezien de oude statuten uit 2010 daarvoor aangepast moesten worden.  

Mevrouw Smeets van notariskantoor Roerdalen heeft nieuwe ontwerpstatuten 

opgesteld en deze zijn in december 2022 op de website van ‘De Kringloop’ gezet.  

Onze leden konden de ontwerpstatuten via de website bekijken om erop te reageren 

of indien gewenst een papieren versie bij het secretariaat opvragen.  

Deze ontwerpstatuten worden op de algemene ledenvergadering van vrijdag 24 

februari 2023 aan jullie als leden ter goedkeuring voorgelegd. 

 

In 2022 heeft penningmeester Tom Storcken zich op de algemene ledenvergadering 

van 25 maart niet meer beschikbaar gesteld voor een nieuwe bestuursperiode. Het 

bestuur heeft daarna twee nieuwe bestuursleden voorgedragen om het bestuur weer 

volledig te maken. De algemene ledenvergadering heeft de voordracht van de twee 

bestuursleden Piëtro Cuypers en Rob van Eendenburg goedgekeurd, waarbij Rob van 

Eendenburg de taak van penningmeester zal gaan uitoefenen.  
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Momenteel bestaat het bestuur uit zeven personen, te weten: Jan Hermans 

(voorzitter), Rob van Eendenburg (penningmeester), Marij Vossen (secretaris) en Ans 

Homburg, Toos Bakker, Lei Hulsbosch, Piëtro Cuypers (bestuursleden). 

 

 

Financieel 

In 2022 werd de kascontrolecommissie gevormd door mevrouw Marianne Op de 

Kamp-Hamers en de heer Davy Deteren. Zij hebben het financiële jaarverslag van de 

nieuwe penningmeester Rob van Eendenburg over het verenigingsjaar 2022 

nagekeken. De kascontrolecommissie heeft in zijn nieuwe uitgebreide opzet alles 

gecontroleerd en in orde bevonden. 

Het bestuur wordt op deze algemene ledenvergadering gedechargeerd.  

 

De Rabobank Clubsupport actie heeft een bedrag van €120,81 opgeleverd in 2022. 

Het bestuur wil alle leden, die in deze actie onze vereniging zo trouw hebben 

ondersteund met hun financiële bijdrage, hiervoor dan ook héél hartelijk bedanken. 

 

 

Observatie 

Na het overlijden van Marianne Vos-Jaspers in het begin van 2022 bestaat het 

redactieteam nog uit drie personen: Jan Hermans, Ans Homburg en Piëtro Cuypers.  

Samen zorgen zij voor de voortgang van ons prachtige blad ‘Observatie’ met de 

prettig leesbare, zeer interessante, gevarieerde artikelen en mooie foto’s.  

Als bestuur bedanken en complimenteren we Piëtro Cuypers voor de professionele, 

prettige rustige opmaak. Onze redactieleden weten, door hun persoonlijke inspanning 

elk jaar weer opnieuw zes mooie nummers van ons verenigingsblad uit te brengen. 

Hartelijk dank én chapeau voor jullie blijvende betrokkenheid en samenwerking! 

 

 

Ledenadministratie en website 

In 2022 konden we 12 nieuwe aanmeldingen en 15 afmeldingen noteren, helaas zijn 

hiervan vier leden overleden. Op 1 januari 2022 had onze vereniging 248 leden en op 

31 december 2022 telden we nog 245 leden.  

 

Op de website van ‘De Kringloop’ is alle informatie over de vereniging te vinden 

zoals: de algemene zaken, het verenigingsblad Observatie, het jaarprogramma, de 

geplande cursussen en excursies. Enkele leden sturen trouw hun natuurfoto’s op om 

op de website te plaatsen. Het bestuur waardeert dit zeer, maar nodigt ook anderen 

uit om mooie of leuke foto’s op te sturen naar “info@dekringlooplinne.nl”.  

Dit ter inspiratie voor eventuele belangstellenden of nieuwe leden maar ook om via 

de geplaatste foto’s het natuurplezier met elkaar uit te wisselen en te delen.  

 

Namens het bestuur willen wij Lei Hulsbosch héél erg hartelijk bedanken voor al zijn 

consciëntieuze werk om de website zo mooi professioneel te verzorgen en daarnaast 

ook onze ledenadministratie “bijdetijds” te houden. 
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Lezingen en excursies in 2022 

Door de nieuwe, beperkende maatregelen én een lockdown moesten we het jaar 

beginnen met het annuleren van twee lezingen en de geplande algemene 

ledenvergadering. Op de website konden onze leden zien dat dit de lezing ‘Terugkeer 

van de Wolf’ op vrijdag 28 januari betrof en de lezing ‘Gallen’, die na de algemene 

ledenvergadering op vrijdag 25 februari was gepland. 

 

Vrijdag 25 maart kon gelukkig weer als eerste lezing ‘Broedvogels in de Peel, verleden 

heden en toekomst’ van start gaan na de verschoven algemene ledenvergadering.  

De heer Boena van Noorden gaf de 41 aanwezigen een brede kijk op het gehele 

peelgebied en schetste een goed beeld van de ontwikkeling van de vogelstand in het 

algemeen. 

 

Zondag 24 april begeleidden Tom Storcken en Jan Hermans 20 deelnemers op de 

eerste voorjaarsexcursie door het mooie gebied Isenbruch-IJzerenbos-Holzbruch.  

 

Zondag 29 mei bezochten we met 18 personen het rustige stuk heide in Beegden. 

Onze gids Jan Hermans vertelde enthousiast hoe apart dit unieke Beegderheidegebied 

is. Omdat dit door 20 vrijwilligers liefdevol in ere wordt gehouden is er gelukkig nog 

steeds zoveel variatie waar te nemen in de hele kleine levensvormen. 

 

Zondag 26 juni was er de excursie door het ‘Savelsbos’ te Rijckholt in het Limburgse 

heuvelland gepland. Met 11 aanwezige leden liepen we rustig de helling op en zagen, 

aan weerszijden enkele wisselpaden van dassen. Jan Hermans was onze gids en 

vertelde dat, het bos erg eenzijdig met braamstruiken begroeid is door het teveel aan 

stikstof. Ondanks de donkere bewolking bleef het gelukkig droog en konden we in 

café Riékelt genieten van een kop koffie met vlaai, door de vereniging aangeboden. 

 

Zondag 28 augustus werden er door de 19 deelnemers op de ochtendexcursie 

‘Luzenkamp’ naast mooie kleine observaties met de gidsen Leo Koster en Jan Hermans 

ook veel opgedroogde vennen gesignaleerd. In 2022 zorgde het grote neerslagtekort 

ervoor dat dit jaar in de top-5 van de droogste jaren wordt vermeld. 

 

Zondag 25 september hadden 10 leden zich aangemeld voor de excursie ‘Areven’ te 

Stramproy. Op het pad moesten we vaker stilstaan om diverse rijtuigen met 

aangespannen paarden te laten passeren die deels dezelfde route gebruikten. Het 

bood ons de gelegenheid om met de gids Jan Hermans van het mooie afwisselende 

landschap te genieten. 

 

Zondag 30 oktober zorgde het prachtige herfstweer voor een grote opkomst. Aan de 

herfstexcursie in het ‘Annendaalse’ bos te Maria Hoop namen deze middag meer dan 

31 personen deel. Ondanks de steeds meer zichtbare gevolgen van de stikstofuitstoot 

was er nog voldoende te zien in de natuur. Veel nieuwe mensen luisterden aandachtig 

naar wat Jan Hermans als gids over en in dit bos vertelde. 

 

Vrijdag 25 november luisterden de 24 aanwezigen naar een verrassende lezing 

‘Paddenstoelen in de winter’ van Henk Henczyck. Zijn boeiende vertelwijze en de 

vele mooie foto’s zorgde voor een avond van schoonheid en verwondering. 
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Vrijdag 16 december genoten de 24 aanwezigen van de vele kleurrijke vogels uit het 

land ‘Ethiopië’ dat onze voorzitter Jan Hermans vijf jaar geleden had bezocht. De 

avond was langer gepland en in twee delen opgesplitst vanwege 480 prachtige dia’s 

die ons getoond werden waar Jan Hermans boeiend en vol herinnering over vertelde. 

Helaas was de natuur zelf, door de gigantische bevolkingsexplosie in Ethiopië, in de 

bezochte natuurreservaten door het vee over begraasd en erg eenzijdig geworden.  

 

Maandag 26 december liepen we in het ‘Sweeltje’ te Montfort op de traditionele 

Kerstwandeling met 24 personen door het op- en aflopende terrein. Ook in dit bos 

was eenzijdige ondergroei van bramen en varens te zien, die de biodiversiteit verstikt. 

Onze gids Jan Hermans vertelde dat het erg duur is om die welige groei te bestrijden.  

 

 

Cursussen 2022 

Vogelcursus:  

De 29e vogelcursus begon met de informatieve avond op vrijdag 1 april. Zondag 3 

april was de eerste buiten les en 29 deelnemers liepen met de gidsen Tom Storcken, 

Leo Koster en Jan Hermans in het mooie weer goed te luisteren. Vergeleken met 

vorige jaren had men, op het einde van de cursus, toch minder vogels waargenomen.  

 

Cursus ‘Planten (her)kennen’:  

Deze ‘mini’ plantencursus is door de 15 deelnemers als een zeer leuke, waardevolle 

cursus ervaren. Na een mooie PowerPoint presentatie en heldere uitleg gingen we met 

de boekjes het veld in. Onze gids Jan Hermans beval ons aan om eens echt goed te 

kijken en vertelde dat ‘de omstandigheden’ erg belangrijk zijn voor het wel of niet 

groeien of bloeien van planten, dat gaf ons een bredere kijk op de plantenwereld. 

 

Paddenstoelencursus:  

Op de informatieavond werd door het duo Marc Smeets en Jan Hermans eerst de 

basiskennis gepresenteerd, waarna het kijken, ruiken, nadenken en determineren 

volgde. De 25 deelnemers hebben met de gidsen Marc Smeets en Jan Hermans buiten 

159 soorten waargenomen. 

 

 

Tot slot 

We wensen dat al onze leden in 2023 mogen genieten van een goede gezondheid en 

dat ieder gevrijwaard blijft van nieuwe virussen. Zodat we, na 2 jaren binnen blijven, 

weer met een fris elan erop uit kunnen trekken en ons gezamenlijk in de natuur 

kunnen verwonderen of door mooie observaties verrast te worden. 

 

Het bestuur stelt ieders trouwe lidmaatschap zeer op prijs en zeker jullie inbreng, 

inspiratie of ideeën. Er is weer een nieuw jaar ingepland met lezingen, excursies en 

cursussen om elkaar te ontmoeten en samen van mooie natuurobservaties te kunnen 

genieten. Landschapsvereniging ‘De Kringloop’ kan een bijzondere levendige 

natuurvereniging blijven zeker als er nieuwe enthousiaste of jonge leden bijkomen… 

dus als u nog mensen kent die zich aan willen melden, dan horen we dat graag. 

 



Landschapsvereniging De Kringloop  Jaarverslag 2022 Pagina 5 van 5 

 

Wij hopen dat het jaar 2023 u inspireert om een kleine of leuke observatie naar de 

redactie van Observatie op te sturen of misschien een mooie foto voor onze website. 

Voor het 50-jarig jubileum in 2024 is een actieve bijdrage of leuk idee zeker gewenst! 

 

 

Het jaarverslag over het verenigingsjaar 2022 is in de algemene ledenvergadering op 

24 februari 2023 door de secretaris voorgelezen en wordt daarna ter goedkeuring 

voorgelegd. Na goedkeuring van de leden in deze algemene ledenvergadering zal het 

jaarverslag door de voorzitter en secretaris worden ondertekend. 

 

 

 

Datum:  24 februari 2023 Plaats:  Linne 

 

 

Voorzitter Jan Hermans, Secretaris Marij Vossen, 

Handtekening Handtekening 

 


