
 1 

Jaarplan 2020 Ledencommissie Limburg en De Kempen 
 
Visie 
Als ledenvertegenwoordigers treden we regelmatig in gesprek met onze leden en achterban, 
en zorgen we samen met de beheereenheden van Limburg-Zuid en Midden-Limburg en De 
Kempen voor zichtbaarheid van Natuurmonumenten in onze regio. Samen vormen we de 
vereniging Natuurmonumenten, die naast natuurbeheerder ook een beweging is die opkomt 
voor natuur en erfgoed in Nederland. 
 
Koers 
In de meerjarenstrategie 2020-2022 ‘Nederland Natuurlijk!’ zet Natuurmonumenten volop in 
op duurzame landbouw, klimaatadaptatie, vergroting van de biodiversiteit en versterking van 
het landschap. Inhoudelijk zullen de activiteiten van de ledencommissie hierbij aansluiten.  
 
Doelen 

1. Er worden minimaal vijf inhoudelijke ledenbijeenkomsten georganiseerd over 
actuele thema’s, verspreid over de regio; al dan niet gecombineerd met een excursie 
in een gebied van Natuurmonumenten;  

> Mogelijk onderwerp in 2020: klimaatbuffer en water met excursie Geuldal; 
2. De jaarlijkse ledenvergadering vindt ieder jaar alternerend plaats in een gebied 

van 1 van de 2 beheereenheden en is altijd gecombineerd met een excursie;  
> In 2020 vindt de jaarvergadering plaats in de regio de Kempen/ Dommeldal. 

3. De gebiedsmanagers van beide beheereenheden zijn allebei minimaal één keer per 
jaar te gast tijdens een vergadering van de ledencommissie; 

4. Minimaal één keer per jaar nodigen we een van de vertegenwoordigers namens de 
natuurterreinbeheerders in een van de waterschappen (Limburg of De Dommel) uit 
voor een vergadering van de ledencommissie; 

> In 2020 nodigen we iemand van Waterschap Dommel uit; 
5. We zoeken contact met andere natuurorganisaties in onze gebieden. 

> In 2020 leggen we contact met IVN in Roermond; 
6. De ledencommissie heeft voldoende bezetting van leden en kandidaat-leden met 

een goede spreiding over de regio; 
> Op dit moment (november 2019) bestaat de LC uit 4 leden en 2 kandidaat 

leden, die zich allemaal focussen op een van de twee beheereenheden:  
- Thomas van Gemert, voorzitter, Midden-Limburg en De Kempen 
- Jos Weijs, penningmeester, Midden-Limburg en De Kempen 
- Jeannette Hommes, secretaris, Zuid-Limburg 
- Antonie de Beaumont, Zuid-Limburg 

> Er is één vacature voor een lid, met voorkeur voor een vertegenwoordiger uit 
De Kempen/Dommeldal; 

- Er zijn twee kandidaat-leden: 
- Sander Nijssen, Midden-Limburg en De Kempen 
- Cindy Weisscher, Zuid-Limburg 
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Planning 
 
Maand Datum Activiteit 
Januari Woensdag 29 januari Vergadering Ledencommissie  

Gebiedsmanager M.-Limburg en Kempen 
Februari Woensdag 12 februari Klankbordgroep belangenbehartiging (landelijk) 

Donderdag 13 februari Ledenbijeenkomst Eindhoven 
Maart Woensdag 4 maart Vergadering Ledencommissie 

Zaterdag 4 april Jaarvergadering Ledencommissie  
April Dinsdag 7 april Voorzittersoverleg (landelijk) 

Woensdag 8 april Ledenbijeenkomst Maastricht 
Zaterdag 18 april Excursie Ledenraad (landelijk) 
Woensdag 22 april Vergadering Ledencommissie 

Vertegenwoordiger Waterschap 
Mei Zaterdag 16 mei Ledenraadsvergadering (landelijk) 
Juni Woensdag 3 juni Ledenbijeenkomst Heerlen 
September Woensdag 2 september Vergadering Ledencommissie 

Gebiedsmanager Zuid-Limburg 
Donderdag 8 september Voorzittersoverleg (landelijk) 
Woensdag 30 september Ledenbijeenkomst Weert 

Oktober Donderdag 1 oktober Introductiedag (landelijk) 
Woensdag 7 oktober Klankbordgroep belangenbehartiging (landelijk) 
Woensdag 14 oktober Ledenbijeenkomst Sittard 
Zaterdag 31 oktober Excursie Ledencommissie 

November Woensdag 11 november Vergadering Ledencommissie 
Zaterdag 21 november Ledenraadsvergadering (landelijk) 

 


