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Aanwezig LC Patrick Jansen (vz), Yvonne Nijpels (steunlid), Ellen van Reesch (steunlid), Jaap 

Kuper, Wim Kannegieter (kandidaat lid), Bas Verschuuren (kandidaat lid), Robert 

Milder, Kees Janszen (not), Jac. Meter, Vlok van Harten, Marthe Derkzen 

(kaandidaat lid), Nico Vlasveld. 

 
Afwezig Yvonne van der Mey, Ruud Campman (steunlid), Wieneke Buurman(kandidaat lid),  
Kopie Jeroen de Koe, Udo Hassefras, Hans van Dijk, Willemijn Prast, Dirk Rota, Luc 

Berris 
Vergadering Ledencommissie jaarvergadering 
Datum Vergadering 11 sept 2021 
Locatie Grote Modderkolk, Loenen 

 
 
 
 

1. Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en inventariseert of er vragen zijn die om behandeling vragen. Deze 
zijn er niet. Er zijn ook geen verzoeken in de mailbox ontvangen. 
 
2. Voorstelronde 
De zittende (steun)leden stellen zich voor aan de aanwezigen. De leden zijn herkenbaar aan de 
badge aan zijn aanspreekbaar voor leden. 
 
3. Benoeming nieuwe leden 
De namen van de kandidaten zijn aangekondigd op de website van de ledencommissie en vermeld 
in de uitnodiging voor de ledenvergadering (3 aug 2021). 
Bas Verschuuren en Wim Kannegieter stellen zichzelf voor en geven uitleg over hun motivatie. De 
kandidaten worden vervolgens bij acclamatie verkozen tot lid. Waarbij het aantal leden weer is 
aangevuld tot 8, gelijk het aantal Gelderse zetels in de Ledenraad. 
 
4. Terugblik 2020 
De secretaris geeft een beknopte terugblik van 2020 aan de hand van het jaarverslag. 
Het jaar 2020 staat volledig in het teken van de Corona crisis waardoor we gedwongen zijn geweest 
alle vergaderingen in Zoom te organiseren. Er waren geen excursies, geen activiteiten en zelfs geen 
ledendag. De 2 jaarlijkse landelijke Ledenraad zijn on-line events geworden. Thema’s die veel 
aandacht hebben gevraagd waren met name het bosbeleid, recreatie & sport en de balans met 
natuurwaarden.  
 
5. Rondvraag 
Vergrijzing 
Wat gaat de Ledencommissie voorstellen om de vergrijzing van het ledenbestand te keren?  
Er worden vanuit de zaal verschillende voorstellen gedaan om de jeugd meer bij de natuur te 
betrekken:  
Pleidooi voor het terugbrengen van “Kennis der Natuur” in het basisonderwijs. (biologie is een 
onderdeel van wereldoriëntatie) 
Een van de aanwezigen is IVN vrijwilliger en geeft aan dat de samenwerking met scholen en 
gezamenlijke excursie erg nuttig is. 
De voorzitter geeft aan dat het ledental belangrijk is als graadmeter voor het maatschappelijk 
draagvlak voor natuurbescherming. 
Er wordt gevraagd naar gegevens over achterban van de provinciale landschappen. 

 
Enquête Veluwe Zoom 
De gemeente Rheden heeft haar burgers uitgenodigd mee te denken over de inrichting en 
bereikbaarheid van het nationale park de Veluwe Zoom. Natuurmonumenten heeft op initiatief van 

http://www.natuurmonumenten.nl/


 

de ledencommissie een achterbanraadpleging georganiseerd. De aanwezigen willen graag weten 
wat de uitkomsten van deze enquête zijn. De voorzitter stelt voor dat we dit in een nieuwsbrief 
rondmailen. Waarschijnlijk wordt dit medio november. 

 
Positie van de ledencommissie 
Een van de aanwezigen zou graag duidelijker willen zien wat de inzet is van de ledencommissie op 
een aantal onderwerpen. De voorzitter geeft als voorbeeld aan dat we op het gebied van bosbeheer 
al een aantal jaar sturen op natuurlijke (langzame) processen met meer aandacht voor de complete 
levenscyclus van bomen. Dus inclusief langzame aftakeling. Hiertoe hebben we enkele moties in de 
ledenraad ingediend. Tijdens andere contactmomenten, zoals excursies, klankbord groep belangen 
behartiging, vragenuurtjes wordt gepleit voor minder ingrepen en meer ruimte voor de natuurlijke 
processen. We spreken af dat we in volgende jaarverslagen duidelijker ons standpunt weergeven. 

 
6 . Sluiting 
De voorzitter sluit het officiële deel van de jaarvergadering. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


