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Concept Verslag Jaarvergadering leden Natuurmonumenten Limburg en De 

Kempen op 30 maart 2019 op de Sint-Pietersberg te Maastricht 

Aanwezig: 41 leden en niet leden, 5 leden afgemeld en 3 leden van de leden commissie: Jos 

Weijs (voorzitter), Thomas van Gemert, Antonie de Beaumont en 2 kandidaat leden Cindy 

Weisscher en Jeannette Hommes (verslag). 

1. Jos Weijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 

De (kandidaat) leden van de Ledencommissie stellen zich kort voor. 

2. Het verslag van de vorige jaarvergadering d.d. 24 maart te Swartbroek wordt zowel 

tekstueel als inhoudelijk goedgekeurd. Er zijn geen vragen n.a.v. het verslag. 

3. Benoeming nieuwe leden LC Limburg en De Kempen 

Jeannette Hommes, sinds 1 jaar kandidaat lid, wordt aan de vergadering 

voorgedragen om lid te worden van de ledencommissie. Met algemene stemmen 

wordt Jeannette Hommes benoemd tot lid van de ledencommissie.  

Cindy Weisscher is kandidaat lid. Het verschil tussen een lid en kandidaat lid van een 

ledencommissie is het stemrecht tijdens de Ledenraad die 2 maal per jaar wordt 

georganiseerd. Alleen een lid heeft stemrecht. De zittingsduur van een lid is 4 jaar 

met de mogelijkheid tot maximaal een maal een verlenging van 4 jaar. In theorie kan 

iemand voor onbeperkte duur kandidaat lid blijven.  

Op dit moment is er nog 1 vacature. De ledencommissie is op zoek naar kandidaten 

uit het gebied de Kempen en Dommeldal, zodat ook deze gebieden 

vertegenwoordigd zijn in de ledencommissie. 

4. Mededeling functieverdeling in de LC Limburg en de Kempen 

Per 1 april 2019 zal Jos Weijs de huidige voorzitter de voorzittershamer overdragen 

aan Thomas van Gemert. Jos Weijs zal vanaf dan de functie van penningmeester 

gaan vervullen. Jeannette Hommes wordt de secretaris. 

5. Behandeling Jaarverslag 2018 

Jos Weijs vertelt dat de gebiedsindeling van de Ledencommissies (LC) van NM 

veranderd is. De indeling is niet meer per provincie maar naar Beheereenheden. NM 

heeft in totaal 25 beheereenheden.  In totaal zijn er 12 LC’s . Dat betekent dat de 

meeste LC ‘s 2 Beheereenheden omvatten. Voor onze LC betekent dit dat Noord 

Limburg naar de LC Noord Brabant is gegaan en dat de LC nu bestaat uit Zuid 

Limburg en Midden Limburg en De Kempen. Het plaatje van de nieuwe 

gebiedsindeling is in het Jaarverslag 2018 opgenomen. Deze nieuwe gebiedsindeling 

is vanaf 1 januari 2019 formeel van kracht. 

Jos Weijs vertelt dat NM de grootste vereniging van Nederland is op de ANWB na. 

NM heeft 740.000 betalende contacten per jaar waarvan 560.000 leden en de rest 

donateurs en deelnemers aan activiteiten. 

NM heet landelijk 110.000 hectare in beheer. In het verleden wilde men vooral door 

koop gebieden veilig stellen. Tegenwoordig worden ook meer 

beheerovereenkomsten gesloten tussen eigenaren en NM. NM wil verbetering van 
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biodiversiteit, niet alleen in haar eigen gebieden maar ook daarom heen door samen 

te werken met partners zoals Staatsbosbeheer, Landschappen, pachters en prive 

gebieden. 

Een van de aanwezigen stelt hierop de vraag of en hoe de samenwerking is met het 

buitenland. Als antwoord wordt gegeven dat dit in de praktijk gebeurt zoals het 

Heide natuurpark ( Brunssummerheide en Teevenerheide), Maasvallei, Pays Mosan, 

Schinveld. Verder werkt NM samen met het Limburgs Landschap en 

Staatsbosbeheer. Onder andere gebiedsuitruil om op die manier aaneengesloten 

natuurgebieden te krijgen. 

In het Jaarverslag 2018 wordt ook verslag gedaan van de activiteiten van de leden 

van de LC. Thomas van Gemert en Jos Weijs vertegenwoordigen met name Midden 

Limburg, Antonie de Beaumont, Cindy Weisscher en Jeannette Hommes Zuid 

Limburg. Voor De Kempen en Dommeldal zijn we nog op zoek naar leden die hun 

gebied kunnen vertegenwoordigen. 

Antonie de Beaumont vertelt dat de naam Klankbordgroep (KBG) wordt veranderd in 

Ledenbijeenkomst. 

Op 13 februari 2019 was er een ledenbijeenkomst over de Wolven in Maastricht. 

Op 13 juni 2019 is er een ledenbijeenkomst specifiek voor leden in de Kempen en 

Dommeldal in Eindhoven met als onderwerp de uitkomst van de landelijke 

landschapsenquete van NM 

Op 20 juni 2019 is een ledenbijeenkomst op Kasteel Terworm in Heerlen met als 

thema bloeiende planten 

Op 21 oktober 2019 is een ledenbijeenkomst in Sittard, waarvan het onderwerp nog 

bepaald moet worden. 

6. Rondvraag 

Ron de Cock vraagt of voortaan ook in het jaarverslag van de LC de activiteiten van 

de waterschappen opgenomen kunnen worden.  Jos Weijs antwoordt dat de LC de 

leden van Natuurmonumenten vertegenwoordigd en niet de belangen van 

Natuurmonumenten in de  waterschappen. Het is wellicht wel goed om de banden 

met de vertegenwoordiging van de Waterschappen aan te halen, en wellicht een 

keer per jaar met Ria Dielissen een afspraak te maken. 

Iemand anders stelt de vraag of Milieu Defensie eigen gebieden heeft en of NM met 

Milieu defensie samenwerkt.  De LC zegt toe dit verder uit te zoeken. 

7. Jos Weijs sluit de vergadering om 14.50 uur. 

Daarna volgt een wandeling/excursie met een uitgebreide en deskundige toelichting van 

Antonie de Beaumont over de Sint-Pietersberg.  Er werd onder andere stil gestaan bij de 

geschiedenis van het Fort Sint-Pieter, het Jekerdal, de schaapskudde met de Mergellanders, 

de Oehoe vallei, de Enci groeve, hoeve de Lichtenberg met de oudste toren van Nederland 

en een prachtig uitzicht over de Maas en Maastricht. Na afloop was er de mogelijkheid om 

na te praten onder het genot van een drankje op het terras van Monte Nova. 


