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Concept Verslag Jaarvergadering leden Natuurmonumenten Limburg en De Kempen op 14 
mei 2022 bij de Uitvlucht op de Brunssummerheide 
Aanwezig: 58 leden en niet leden, 11 leden afgemeld, 5 leden van de ledencommissie: Antonie de 
Beaumont (penningmeester), Ruud Derks, Thomas van Gemert (voorzitter), Jeannette Hommes 
(secretaris) en Lotte Niederer. 
 
1. Thomas van Gemert opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Hij is verheugd over de hoge opkomst en biedt tegelijkertijd excuses aan voor de wat kleine 
ruimte en de warmte. Bij een jaarvergadering wordt nooit een limiet gesteld aan het aantal 
deelnemers. 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 

 
2. Het verslag van de vorige jaarvergadering d.d. 25 september 2021 wordt zowel tekstueel als 

inhoudelijk goedgekeurd.  
N.a.v. het verslag wordt opgemerkt dat het jammer is dat er geen bezoekerscentrum meer is op 
de Brunssummerheide. Juist de jeugd moet de mogelijkheid krijgen om met de natuur al dan 
niet spelenderwijs in contact te komen. Als suggestie wordt meegegeven om in overleg met de 
scouting de mogelijkheden te onderzoeken om activiteiten voor de jeugd te organiseren op de 
heide.  Jeannette Hommes, lid van de ledencommissie, is ook schoolgids op de 
Brunssummerheide. Zij vertelt dat in het schooljaar 2021-2022 ruim 70 klassen van basisscholen 
uit Parkstad deelnemen aan een schoolexcursie. Met gemiddeld 20 kinderen per klas zijn dat 
ongeveer 1400 kinderen die een natuuractiviteit op de Brunssummerheide hebben. 
Vorig jaar was gevraagd hoe betrokkenheid van leden met NM vergroot kan worden. In de 
zomer 2022 starten 2 grote gebiedsgerichte projecten: Het Geuldal en St.Pietersberg. De 
ledencommissie gaat in overleg met de Beheereenheid Zuid Limburg en de projectmanagers de 
mogelijkheden voor het opstarten van zogenaamde Interessegroepen/klankbordgroepen 
onderzoeken.  

 
3. Behandeling  jaarverslag 2021.  Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de LC 

in 2021. 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. 

Het jaarthema van NM is Water. Een onderwerp dat zeer actueel is. In juli 2021 de 
overstromingen in Limburg en momenteel ook de verdroging. Op 14 mei was onze 
jaarvergadering en pas op 16 mei ging de landelijke campagne van start. Vandaar dat er wel iets 
over deze campagne in dit verslag staat terwijl er tijdens de bijeenkomst niet veel verteld kon 
worden. Dit filmpje https://youtu.be/FPFIJX3xOAw  heeft als doel om mensen bewust te laten 
worden van de klimaatverandering en hoe men van de eigen tuin een klimaatbuffer kan maken. 
Een gratis actiepakket om de tuin klimaat proof te maken kan aangevraagd worden 
https://www.natuurmonumenten.nl/aanvragen/digitaal-klimaatbufferpakket 
De ledencommissie Limburg en De Kempen besteedt aandacht aan het thema Water in de 
ledenbijeenkomsten die zij organiseert. Zo zal op 18 juni 2022 de thema bijeenkomst ‘een 

https://www.youtube.com/watch?v=1n5YdpT55JE
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFPFIJX3xOAw&data=05%7C01%7CJ.vanHeck%40Natuurmonumenten.nl%7C24bbe25ac23948e0511d08da34f780cd%7C559ee9685e994828879355f81e5de89b%7C0%7C0%7C637880534912758183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qqxZnh25m%2BUWSpJmMdN4swA2Q25891vhI5QF5BGCbqw%3D&reserved=0
https://www.natuurmonumenten.nl/aanvragen/digitaal-klimaatbufferpakket
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klimaatrobuust Geuldal’ bij de Volmolen in Epen herhaald worden. In het najaar zal tijdens een 
ledenbijeenkomst in Zuid Limburg het onderwerp Water ook centraal staan.  

 
Een ander landelijk thema van NM is de campagne ‘de wolf is terug in Nederland’ Zie ook dit 
filmpje https://www.youtube.com/watch?v=zNLnu3Ub1ik 
De ledencommissie heeft hier aandacht aan besteed door in april zowel een digitale bijeenkomst 
met lezing over de wolf als een fysieke excursie te organiseren. Antonie de Beaumont doet kort 
verslag. De excursie was in samenwerking met Staatsbosbeheer die op de Grootte Heide een 
kudde van 1000 schapen heeft. Zij beschermen de kudde tegen de wolf door verhoogde rasters 
en speciale beschermingshonden. De herders zijn pro wolf. Zij zien dat door de wolf het wild zich 
anders gaat gedragen en dat de bossen zich beter ontwikkelen en biodiverser worden. 

 
5. Jaarplan ledencommissie voor de rest van 2022 

Op 18 juni wordt de themabijeenkomst ‘een klimaatrobuust Geuldal’ bij de Volmolen te Epen 
herhaalt. Het maximum van 30 deelnemers is al bereikt. 
In het najaar zijn nog 2 ledenbijeenkomsten. We willen deze als het enigszins kan fysieke 
bijeenkomsten laten zijn. Een in Maastricht en een bijeenkomst in de omgeving van Weert.   

 
6. Herverkiezing Thomas van Gemert. Thomas heeft 1 termijn van 4 jaar achter de rug. Met 

algemene stemmen wordt de verlenging voor een tweede periode van 4 jaar aangenomen.  
Bij dit agendapunt wordt ook vermeld dat in 2022 twee nieuwe kandidaatleden bij de 
ledencommissie zijn gekomen: Julia Grotenrath uit Eys en Michel ten Hacken uit Weert. 

 
7. Rondvraag 
Een van de aanwezigen vraagt of bij NM ook de goede gewoonte is om leden die bijvoorbeeld 25 
jaar lid zijn een bedankje/attentie te geven. Bij andere organisaties waar hij lid van is gebeurt dit en 
hij ervaart dit als zeer positief en motiverend om lid te blijven. Navraag landelijk geeft de volgende 
reactie: ‘Leden langer dan 50 jaar lid krijgen een kalender. Binnen de afdeling Marketing en 
Communicatie willen ze er op een later moment verder naar kijken om dit te actualiseren (en evt. uit 
te breiden).Nadere berichtgeving hierover volgt later dit jaar / begin volgend jaar want ze vinden dit 
een belangrijk thema. 
 
Een zorg wordt uitgesproken. NM geeft veel aandacht aan de jeugd met het OERR programma, veel 
ouderen zijn lid maar er zijn maar weinig leden in de tussenliggende leeftijden. De vraag is wat doet 
NM om jongeren nadat ze geen OERR lid meer zijn lid te laten blijven bij NM? 
Thomas van Gemert geeft aan dit onderwerp leeft bij NM en dat het thema bij de ledenraad in 
november 2022 diversiteit is: Hoe kan NM zorgen dat verschillende doelgroepen man/vrouw, 
jong/oud, verschillende maatschappelijke groepen bereikt kunnen worden. 
Navraag bij NM landelijk leert dat het Oerrr team dit jaar zal starten met een onderzoek hoe ze 
jongeren vanaf 12 jaar, scholieren en studenten, kunnen betrekken. Op dit moment is 15% van de 
leden van NM jonger dan 30 jaar. 

 
8. 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 Brunssummerheide onder leiding van Boswachter 
Communicatie en Beleven van de Beheereenheid Zuid Limburg Paul Wijenberg.  
 
Na terugkomst bij de Uitvlucht werd er nagepraat onder het genot van een drankje. 

https://www.youtube.com/watch?v=zNLnu3Ub1ik

