Landschapsvereniging “De Kringloop”
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2019

Op vrijdag 22 februari 2019 is de jaarvergadering gehouden over het verenigingsjaar
2018, hierbij waren 38 personen aanwezig.
Afwezig met kennisgeving: 1 persoon
Het jaarverslag over 2018 is door secretaris Ans Homburg voorgelezen en wordt door
de volledige vergadering goedgekeurd.

Financieel

Het financieel verslag van penningmeester Tom Storcken over 2018 wordt door de
kascontrolecommissie bestaande uit Ad van Dam en Willemiek van Deutekom
goedgekeurd. Penningmeester en bestuur worden door de volledige vergadering
gedechargeerd. Willemiek van Deutekom en Marjolein Voerman vormen de
kascontrolecommissie over 2019. De Clupsupport actie van de Rabobank heeft een
bedrag van ruim €330,- opgeleverd, hartelijk bedankt voor ieders bijdrage hieraan.

Bestuur

Het bestuur kwam dit jaar 10 keer voor vergadering bijeen. Ook in 2019 maakten wij
weer dankbaar gebruik van onze verenigingsruimte in de 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.
Binnen het bestuur zijn in 2019 Ans Homburg en Toos Bakker statutair aftredend,
zij worden allebei door de vergadering herkozen voor een nieuwe bestuursperiode
van drie jaar.
John Hannen heeft te kennen gegeven dat hij stopt als bestuurslid. De voorzitter
bedankt John voor zijn jarenlange inzet van 20 jaar als bestuurslid voor ‘De
Kringloop’. Hij was ook als gids een drijvende kracht bij de vele excursies en cursussen,
we zullen zijn inzet, vrolijke karakter en humor gaan missen.
Het bestuur heeft Marij Vossen bereid gevonden om toe te treden als bestuurslid en
tevens de functie van secretaris te gaan vervullen. De vergadering benoemt Marij
Vossen als bestuurslid voor een bestuursperiode van drie jaar. De samenstelling van
het bestuur is: Jan Hermans-voorzitter, Tom Storcken-penningmeester, Marij Vossensecretaris en de leden zijn Ans Homburg, Toos Bakker, Lei Hulsbosch en Jo van Pol.
In 2020 zijn binnen het bestuur de heren Jan Hermans en Lei Hulsbosch statutair
aftredend, zij stellen zich beiden herkiesbaar.
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Observatie

Door enkele leden is weer mooie kopij aangeleverd in 2019, waarvoor onze dank.
Het redactieteam bestaat momenteel uit: Jan Hermans, Ans Homburg, Marianne Vos
en Piëtro Cuypers, laatstgenoemde zorgt voor een goede opmaak. Wij bedanken hen
allen voor hun inzet en goede samenwerking waardoor Observatie een professioneel
en mooi verenigingsblad is én blijft.

Ledenadministratie en website

In 2019 waren er 16 afmeldingen, waarvan 2 geroyeerd en 5 nieuwe aanmeldingen.
De Kringloop telde 275 leden op 1 januari 2019 en 264 leden per 31 december 2019.
Op de website van ‘De Kringloop’ is informatie te vinden over de vereniging in het
algemeen, ons contactorgaan Observatie, het jaarprogramma, de geplande cursussen
en het excursieprogramma. Ook kunnen leden hun foto’s opsturen om op de website
te laten plaatsen.
De ledenadministratie en onze website wordt door Lei Hulsbosch verzorgd en goed
bijgehouden. Vooral het werk aan de website kost veel tijd, een bijzonder woord van
dank aan Lei voor dit specialistische werk!

Lezingen en excursies in 2019

Vrijdag 25 januari was er een lezing van de heer Stef van Rijn met ‘de Wespendief’ als
onderwerp, waarbij onder andere een filmpje werd getoond hoe een Wespendief de
wespennesten opspoort. Het werd een boeiende avond voor de 52 belangstellenden.
Vrijdag 22 februari was er na de jaarvergadering een lezing over ‘Biodiversiteit’.
De heer Ad Havermans gaf de 56 aanwezige personen een duidelijk inzicht over het
belang van een goede biodiversiteit en deelde tevens zijn zorg om het verlies ervan
zowel in Nederland als wereldwijd.
Vrijdag 29 maart konden 55 personen het enthousiaste verhaal beluisteren van
mevrouw Annemarie van Diepenbeek. Ze vertelde hoe ze met diersporen is begonnen
en dat bij het herkennen van diersporen het belangrijk is om ook te voelen en zelfs te
ruiken.
Zondag 28 april zijn we op voorjaarsexcursie geweest naar het gebied ‘Isenbroich en
Schalbruch’ met 31 deelnemers. Het was een onbekender, maar zeer aantrekkelijk
gebied dat ligt tussen het IJzerenbos bij Susteren en Schalbruch.
Zaterdag 25 mei was er de bus-excursie voor alle leden. We vertrokken met 50
personen in de vroege ochtend naar Wageningen om het natuurgebied ‘de Blauwe
Kamer’ te ervaren. Na een heerlijke middaglunch brachten we een bezoek aan het
Arboretum Belmonte. De gidsen Pierre Theunissen, Jo van Pol, Tom Storcken en Jan
Hermans bedanken we voor hun inzet en uitleg op deze mooie en afwisselende
excursiedag.
Zondag 30 juni togen we in het zeer warme zomerweer op pad. Onder de
inspirerende leiding van Annemarie van Diepenbeek en haar man, zochten we met 30
enthousiaste deelnemers, waaronder 1 jongere, naar diersporen op de Meinweg.
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Zondag 25 augustus stond de excursie ‘Heide in het Leudal’ op het programma. Op
deze ochtend liet gids Leo Koster ons de natuur ervaren. Het was mooi te zien hoe hij
een slechtziende man en een moeder met kind contact liet maken met de natuur.
Voor de 24 aanwezigen was het nieuwe pad naar St. Elisabeths hof een mooie
aanvulling in deze excursie.
Zondag 29 september waren Leo Kuijpers van de Stichting het Limburgs Landschap en
Jan Hermans onze gidsen voor de excursie ‘Lus van Linne’. Aan 33 personen werd
uitleg gegeven over het beheer van flora en fauna en de keuzes die er voor een goede
balans gemaakt moeten worden. Het werd steeds regenachtiger, maar we konden nu
met een gids wel het ‘niet toegankelijk’ terrein op, waardoor we de gelegenheid
kregen om de reiger- en aalscholver kolonie van een afstandje te kunnen bekijken.
Zondag 27 oktober hebben 34 personen genoten van een prachtige herfstexcursie in
het Munnichsbos onder begeleiding van de gidsen Jo van Pol en Leo Koster.
Vrijdag 22 november vond de tweejaarlijkse Varia-avond van ‘De Kringloop’ plaats.
We keken met 62 aanwezigen geboeid naar de diverse presentaties van de 6 leden.
De wondere werelden van Mazerknollen en Mineerders, Madeira en Thailand werden
afgewisseld met twee mooie verhalen over het Munnichsbos, gevolgd door
verrassende Didgeridoo dierengeluiden. Lei Hulsbosch bedanken we voor het goed
georganiseerde, vlot verlopende programma van deze geslaagde avond. De Variaavond ademde een betrokken warme sfeer en dat versterkt de band onder onze leden
met ieders actieve bijdrage of luisterende aanwezigheid.
Vrijdag 13 december gaven Jean Claessens en Jacques Kleynen een lezing over
‘Orchideeën en landschappen in Limburg’. De 42 aanwezigen beleefden met prachtige
foto’s en hun enthousiaste duo-presentatie een interessante en mooie avond.
Zaterdag 26 december hebben we met 36 deelnemers de traditionele Kerstwandeling
door het landgoed Roozendaal gelopen met twee gidsen Jo van Pol en Jan Hermans.
Het landgoed is een gevarieerd gebied met hoogtes en laagtes, bos en stuifduinen dat
de Stichting Limburgs Landschap zo natuurlijk mogelijk probeert te beheren.

Cursussen 2019

De vogelcursus is dit jaar voor de 28e keer gehouden met 40 deelnemers waarvan 11
beginnende en 29 gevorderde vogelaars. In maart en april hebben we met de gidsen
Jan Hermans, Leo Koster, Jo van Pol en Tom Storcken vier gebieden bezocht. Met
elkaar hebben we in de Asseltse plassen, Isabellagreend, de Schoorkuilen en de
Molenplas in totaal toch zo’n 150 verschillende soorten vogels gezien en/of gehoord.
De vegetatiecursus is door Jan Hermans weer opgepakt maar anders van opzet, als
een minicursus ‘Kennismaken met vegetaties’. Na een introductie over de geschiedenis
van het vegetatieonderzoek zijn we de vegetatie van drie gebiedstypen ‘bossen, akkers
en graslanden’ gaan bekijken. Jan Hermans zorgde voor een inspirerende cursus,
waarbij het zitten in de groep en op ieders kleine zitplekje goed leren kijken ons een
bredere blik gaf op de vegetatie en diversiteit in elk gebied. Enthousiast werd er door
de 29 deelnemers ingestemd met een vervolg op de cursus.
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De paddenstoelencursus startte voor alle 25 deelnemers met een nieuwe en geslaagde
duo-presentatie gegeven door Marc Smeets en Jan Hermans. We bedanken de gidsen
Jo van Pol, Mark Smeets en Jan Hermans voor hun tijd, kennis, alle voorbereiding,
het materiaal en het geven van de cursus. Het vochtige weer kwam op tijd en zorgde
daarom voor een goed paddenstoelenjaar. Het was een leerzame en opfrissende
cursus, waarin er rond de 180 verschillende soorten zijn waargenomen en ook vele
prachtige foto’s werden gemaakt.
In totaliteit hebben dit jaar 599 personen deelgenomen aan één of meerdere
activiteiten van ‘De Kringloop’, waarvan bij de lezingen 267, bij de excursies 238 en
bij de cursussen 94 personen aanwezig waren.
Namens het bestuur bedank ik alle leden die zich in 2019 op welke manier dan ook
voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. Ook dank aan alle leden die
enthousiast aan cursussen en excursies in het veld meededen en tijdens de lezingen
aanwezig waren. Met z’n allen maken jullie onze vereniging ‘De Kringloop’ tot een
boeiende en levendige vereniging.
Wij stellen, als bestuur, uw enthousiasme en de inbreng van ideeën zeer op prijs en
hopen ook in 2020 op u allen te mogen rekenen. Hoort en zegt het voort, breng in
2020 een nieuw lid aan of schrijf een bijdrage in Observatie. Als bestuur hopen wij
van 2020 ook weer een mooi verenigingsjaar te maken en uw ondersteuning is
daarbij van harte welkom.

Secretaris: Marij Vossen
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