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Concept Verslag Jaarvergadering leden Natuurmonumenten Limburg en De 

Kempen op 25 september 2021 bij de Volmolen te Riethoven 

Aanwezig: 30 leden en niet leden, 16 leden afgemeld, 4 leden van de ledencommissie: Jos 
Weijs (penningmeester), Thomas van Gemert (voorzitter), Sander Nijssen, Jeannette 
Hommes (secretaris) en 3 kandidaat-leden Evelien Loos-Frijns, Ruud Derks en Simme Douwe 
Flapper. 

1. Thomas van Gemert opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Vanwege Corona is het 2 jaar geleden dat we een fysieke jaarvergadering konden 
houden. In 2020 was de jaarvergadering digitaal in november. 
Natuurmonumenten is een vereniging. De ledencommissie (LC) vertegenwoordigt de 
leden in de ledenregio, in ons geval de leden woonachtig in het gebied van de 
Beheereenheid Kempen en Midden-Limburg en de Beheereenheid Zuid-Limburg met 
in totaal ruim 32.000 leden. De LC heeft tweemaal per jaar een bijeenkomst van de 
Ledenraad onder leiding van Jeroen Dijsselbloem. In de Ledenraad wordt het beleid 
van NM bepaald. 
Het filmpje “Natuur laat je leven” geeft een impressie waar we naar streven als NM 
https://www.youtube.com/watch?v=1n5YdpT55JE&t=1s 
 

2. Het verslag van de vorige (digitale) jaarvergadering d.d. 25 november 2020 wordt 
zowel tekstueel als inhoudelijk goedgekeurd. Er zijn geen vragen n.a.v. het verslag. 
 

3. Behandeling  jaarverslag 2020.  Het jaarverslag geeft een overzicht van de 
activiteiten van de LC in 2020. Een gebiedskaart geeft een illustratie van de 
ledenregio. De LC bestaat uit 7 leden met stemrecht in de Ledenraad en een aantal 
kandidaat-leden. Het enige verschil tussen een lid en kandidaat-lid is dat de laatste 
geen stemrecht heeft in de Ledenraad. Verder zijn de “rechten en plichten” identiek.  
Er zijn geen vragen over het jaarverslag.  Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 

4. Mededelingen vanuit de Ledenraad. 
Voor het vierde jaar op rij staat biodiversiteit centraal in het jaarthema van NM. In 
2018 met het onderwerp Insecten, in 2019 met Wilde bloemen, in 2020 met 
Biodiversiteit en bomen, en in 2021 met het thema “Thuis voor dieren” om de 
woningnood onder dieren centraal te stellen. Kinderen worden geïnspireerd via het 
Oerrr programma zoals dit filmpje over de bij laat zien 
https://www.youtube.com/watch?v=31WyTNSi31U. 
In het najaar van 2021 staat voor kinderen de egel centraal en in 2022 is het NM 
campagnethema Water. 
 
Er komen een aantal vragen en opmerkingen van de leden: 
- Wat is het beleid van de vereniging Natuurmonumenten betreffende stikstof? 
De natuur kan het niet zeggen maar belangen moeten wel behartigd worden. NM 
zou meer zichtbaar op de voorgrond moeten optreden. De voorzitter antwoordt 
door te zeggen dat de ledenraad een meerjarenstrategie vaststelt. NM heeft de 
strategische keuze gemaakt niet zelf op de voorgrond te treden. NM participeert in 
het NatuurNetwerk Nederland. Voor het NM standpunt betreffende stikstof zie ook 
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de uitgebreide toelichting op de website: 
https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/stikstof 
- Een aantal aanwezige leden geeft aan dat NM in de loop der jaren is 
veranderd. Sinds de koppeling is gemaakt met de beheereenheden wordt ervaren 
dat NM niet meer zoveel de belangen van de leden in de regio behartigd. De 
voorzitter geeft aan dat NM meer een beweging is geworden die de leden actief wil 
betrekken. Wat bestemmingsplannen betreft werkt NM samen met Milieufederatie 
Limburg om op die manier invloed uit te oefenen. 
- Maurice Martens, een van de aanwezigen, raadt het boek “Kerken van goud, 
dominees van hout” van Rob Bijlsma aan. 
- Een andere aanwezige vindt dat NM een steviger positie kan innemen 
betreffende het landbouwbeleid. Ook hier verwijst de voorzitter naar het NM 
standpunt op de NM website: 
https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/gemeenschappelijk-
landbouwbeleid 
- Verder wordt door een van de aanwezigen het boek geschreven door de oud 
directeur van NM Mark van den Tweel  & Bjorn van den Boom “Uit balans. Werken 
aan natuurbescherming in Nederland “ (2021) aangeraden te lezen.  
 

5. Jaarplan voor de rest van 2021 
Op 19 september vond een bijeenkomst en excursie plaats bij de Volmolen in het 
Geuldal. Vanwege de grote belangstelling wordt dit zeer waarschijnlijk herhaald in 
2021 of 2022. 
Op 24 november is in Weert s’avonds een ledenbijeenkomst met als thema 
“Natuurmonumenten aan de slag voor natuur en landschap in Kempen-Broek“. 
 

6. Afscheid Jos Weijs 
Jos heeft 2 termijnen van 4 jaar in de LC gezeten. Voordat hij lid werd was hij 2 jaar 
kandidaat-lid. In totaal 10 jaar actief geweest in de LC. Hij wordt hartelijk bedankt 
voor zijn activiteiten. Jos geeft aan dat NM in die 10 jaren zeker veranderd is. Dit 
komt mede door landelijk beleid. Bijvoorbeeld toen Bleker staatssecretaris was zijn 
de subsidiestromen voor de natuurorganisaties naar de provincies gegaan. Voor die 
tijd kreeg NM subsidie van het Rijk. Nu moet er veel meer gelobbyd worden om aan 
het geld te komen.  
 

7. Herverkiezing Antonie de Beaumont. Antonie heeft 1 termijn van 4 jaar achter de 
rug. Met algemene stemmen wordt de verlenging voor een tweede periode van 4 
jaar aangenomen. Antonie zal de functie van penningmeester op zich nemen. 
 

8. Benoeming 3 nieuwe leden ledencommissie. 
Vanwege vertrek Jos Weijs en 2 openstaande vacatures worden 3 nieuwe leden voor 
de LC voorgesteld. Lotte Niederer uit Weert, Evelien Loos-Frijns uit Valkenswaard en 
Ruud Derks uit Heerlen. Met algemene stemmen wordt hun benoeming tot lid van 
de LC aangenomen. 
 

9. Rondvraag 

https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/stikstof
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- Een van de aanwezigen betreurt het dat het bezoekerscentrum op de 
Brunssummerheide is gesloten. Hierop wordt geantwoord dat er landelijk nog 
maar 7 bezoekerscentra zijn van NM en dat het het doel is dat er op termijn een 
zal zijn bij de ENCI groeve. Op dit moment is er op de St. Pietersberg een 
Bezoekerscentrum op wielen. 
https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-zuid-limburg-op-wielen 

- Een aantal aanwezigen vindt dat de ledencommissie kritisch mag zijn ten 
aanzien van het beleid van NM en de beheeractiviteiten in de regio en willen graag 
input geven op en over lokaal niveau. De voorzitter antwoordt dat de LC zal 
bespreken met de beheereenheden op welke manieren dit mogelijk zou kunnen. 
- Maurice Martens, een lid uit Maastricht,  biedt de voorzitter het boek “ 
Natuurlijk Maastricht “ (2021), geschreven door Gerard Majoor, Olaf Op den Kamp, 
Tineke de Jong, Maurice Martens en Roy Erkens, aan. 
 

10. Sluiting 
Thomas van Gemert bedankt alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en 
constructieve inbreng. Hij nodigt iedereen uit voor de excursiewandeling. 

De wandeling gaat over een deel van de Loondermolenpad route onder leiding van 
Boswachter Joris Hurkmans, werkzaam bij de Beheereenheid Kempen en Midden-Limburg. 
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dommeldal/route/wandelroute-
loondermolenpad 

Na terugkomst bij de Volmolen werd er nagepraat onder het genot van een drankje. 
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