
 

Verslag van jaarvergadering 2020 KNNV afdeling Breda 
 
Datum: woensdag 16 september 2020 
Aanvangstijd: 19.30uur  
Locatie: Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda 
 
Aanwezig:  

Afwezig met kennisgeving:  
Stefan Vromans, Erik-Jan Beenhakkers, Cor Borghouts, Ton Kops, Maarten van Tuijl, Stella Verkroost, 
Ineke Kars-Mooij, Henriëtte Huijgens, Peter Schaft , Nicoline de Leeuw, Wiert Wiertsema , Marc 
Vanbrabant, Ghisêl Crielaard, Kaat Nobelen , Frans Engels , Anita Krijnen, Henk Backx, Cecilia Cools, 
Ivo Claessen, Marjo van den Ijssel, Anke Bloemsaat, Colinda van Meer, Liesbeth van Sluis 

 
Afwezig maar via het stembiljet i.v.m. de vergadering ingevuld en geretourneerd door:  
Pauline van der Stoel: op alle onderdelen akkoord. 
Thea Martens: op alle onderdelen akkoord. 

Agenda 
1. Opening door de voorzitter  

a. De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen bezwaren dat de vergadering 
nu plaatsvindt i.v.m. corona i.p.v. afgelopen maart.  
 

2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering 2019, gepubliceerd op de website  
a. De agenda wordt besproken, mededeling dat Annemarie Beeke en Marcel Snapper 

overleden zijn. 
b. Mededeling over de wisseling in de kascommissie, Rob Otten dit jaar vervangen door 

Erik v.d. Hoeven. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
a. Voorstel participatie: boekje Bijen in Breda. 

i. Bestuur heeft dit in de laatste bestuursvergadering besproken. Het bestuur 
vraagt via de secretaris om concrete invulling van de deelname. 
 

4. Verslagen over 2019: 
- jaarverslag 2019 van de secretaris 

a. Vragen: Lezingen werkgroep; geen samenwerking meer met IVN.     
 Het IVN leverde geen nieuwe mensen voor de lezingen werkgroep. 

b. Beleidsraad landelijk KNNV; Omgangsregels worden genoemd. Betreft: hoe gaat de 
KNNV om met de vertrouwenspersonen naar jongeren toe. 
 

- jaarverslagen van de werkgroepen 
c. Een korte toelichting over de activiteiten wordt gegeven. Geen verdere vragen. 

 
- financieel verslag van de penningmeester 

d. De voorzitter licht het financieel verslag over 2019 toe. 
e. De voorzitter licht de balans 2019 toe. 

   

Jan Woolderink, Wiet kerkhoven, Jacques Rovers, Erik van der Hoeven, Rico Bongaarts, 
Piet Hein Meulemeester, Charles Schils, Jaap Wijsmuller, John Vegt, Eus Manz, Piet van 
Iersel, Aat Rietveld, Joost Dirven  

  

  



- verslag van de kascommissie over de jaarstukken 2019 
f. De kascommissie, Yvonne Schueler en Erik v.d. Hoeven (aanwezig), heeft de 

jaarrekening goedgekeurd. 
 

5. Goedkeuring van de jaarstukken van 2019 en decharge van de penningmeester  
a. Goedgekeurd na mondeling verslag van Erik v.d. Hoeven, lid van de kascommissie, 

waarmee het bestuur en de penningmeester is gedechargeerd. 
Afgesproken is dat een ondertekende schriftelijke goedkeuring nog komt. 
 

6. 2020: 
- begroting 2020 

a. De voorzitter geeft uitleg bij de begroting voor 2020 en gedane zaken. 
b. Cursus planten digitaal heeft nieuwe leden opgeleverd. Dit was de voorwaarde voor 

deelname. 
c. Websitekosten zijn begroot en worden in 2021 weer geëvolueerd. 

 
- benoeming leden kascommissie 

d. Erik v.d. Hoeven en John Vegt melden zich aan als leden voor de kascommissie voor 
2020. 
 

- programma 2020 
e. De voorzitter geeft een overzicht van het programma voor de rest van 2020. 
f. Laatste deel digitale plantencursus wordt gemaakt 
g. Lesbrief wordt gemaakt i.v.m. de week van de veldbiologie, begin oktober 
h. Paddenstoelenwerkgroep begint op woensdagmiddagen 
i. Mossenwerkgroep gaat van start met < 10 deelnemers 
j. Er wordt een workshop-avond microscopie gepland 
k. Er worden afsluit-bijeenkomsten van een enkele werkgroep gepland 
l. Planning begin 2021: lezing in januari en nieuwjaarsbijeenkomst 
m. Erik v.d. Hoeven benoemt de cursus en open dag i.v.m. de nieuwe Mark op 24 

september 2020. Jacques Rovers is gevraagd deel te nemen vanuit Floron. 
 
- benoeming vertegenwoordigers in Gewestelijke Raad 

a. Er wordt altijd een bestuurslid afgevaardigd en het bestuur vraagt t.z.t. iemand 
indien nodig als er geen bestuurslid zou kunnen. 

 
- samenwerking met andere natuurverenigingen; Natuurplein De Baronie 

a.  Nu zeven verenigingen: vormen bestuur en vertegenwoordigers 
b. Website: www.natuurpleindebaronie.nl 
c. Belangrijke taak in 2020: coördineren van de inspraak naar de gemeente 
d. Coördinator beginspraak – Joost Barendrecht 
e. Werkgroep Leefomgeving: doelstelling behouden en bevorderen van de natuur en 

leefomgeving in de Baronie 
f. Natuurplein heeft overleg met: SBB, Waterschap, Gemeenten, Vereniging Markdal 

etc. 
g. Erik v.d. Hoeven benoemt dat de deelnemende verenigingen veto recht op hebben 

beslissingen. De voorzitter legt uit hoe het principe werkt met akkoord geven of 
tegen stemmen. Beslissingen in Natuurplein worden dus met consensus genomen. 
Dit heeft volgens enkele leden ook voordelen. 

 
- Vertegenwoordigende Vergadering(en) en Beleidsraad KNNV 
 

7. BCG-matrix. Verkenning van de continuïteit van de vereniging ingeleid door Wiet Kerkhoven 
(voortzetting van de discussie tijdens de klankbord vergadering).  



a. Wiet Kerkhoven geeft met een presentatie toelichting op de klankbordgroep 
bijeenkomsten. 

b. De klankbordgroep bestaat uit de vertegenwoordigers van de werkgroepen van de 
KNNV Breda. 

c. Er is gekeken naar Marktaandeel (grootte van de vereniging t.o.v. andere natuur-
verenigingen) en het Groeipotentieel. De vereniging is klein (dus laag marktaandeel) 
en het groeipotentieel is ook laag (door de vergrijzing binnen de vereniging). 

d. De vereniging zit in een situatie die “De Hond” genoemd wordt. 
e. Door diverse vragen is er gekeken naar de verschillende aspecten van de vereniging. 
f. Inbreng van de leden wordt uiteindelijk gevraagd vanwege het gemeenschappelijk 

belang voor de vereniging. 
g. De leden accepteren en delen de stellingen in het overzicht. 

i. De vereniging is een “Hond”. 
ii. Is de ledenraad bereid de adviezen en tips over te nemen? Ja. 

iii. Ieder lid kan deelnemen aan de klankbordgroep. 
h. De presentatie wordt afgesloten met enkele conclusies voor het vervolg van de 

activiteiten van de vereniging. Belangrijk is dat de KNNV uniek is in zijn werk en dat 
dit zoveel mogelijk behouden moet blijven. Meer publiciteit is welkom. Daar wordt 
door het bestuur aan gewerkt. 
 

8. Bestuurswijziging 
a. Na een interim periode van 1 jaar treden de voorzitter, Jan Woolderink en de secretaris, 
 Jacques Rovers, terug uit het bestuur. 
b. Rico Bongaarts stelt zich beschikbaar voor het bestuur en is bereid om functie van 
secretaris op zich te nemen. 

a. De leden gaan akkoord met de nieuwe secretaris. 
b. Er is aan de leden aangegeven dat er een nieuwe voorzitter gezocht wordt. 
c. Huidig voorzitter Jan Woolderink blijft nog gewoon lid van het bestuur om aan de 

voorwaarde te voldoen dat het bestuur uit drie leden moet bestaan. 
d. Er wordt besloten actief op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. 

 
 Daarom de concrete oproep: 
 Wie wil voor minimaal een jaar de KNNV Breda verder helpen en zo de continuïteit bewaren 
 en er met anderen voor zorgen dat de vereniging zich kan blijven ontwikkelen?  
  
 

9. Jubilarissen 
a. 40 jaar: dhr. Wiert Wiertsema (afwezig) 
b. 25 jaar: dhr. Jaap Wijsmuller (aanwezig) 

De voorzitter overhandigt de heer Wijsmuller (oud-voorzitter) de KNNV speld en een 
cadeau (boek met toelichting). 
De voorzitter neemt de speld voor de heer Wiertsema mee en zal deze persoonlijk 
overhandigen. 
 
 

10. Rondvraag 
a. Aandacht en cadeau voor zowel Jan Woolderink als Jacques rovers die lange tijd de 

rollen van voorzitter en secretaris hebben vervuld. Zij krijgen beiden de KNNV-speld 
en een etentje aangeboden vanuit het bestuur. 

b. Leden vragen de nieuwe secretaris Rico Bongaarts zich kort voor te stellen. 
c. Erik v.d. Hoeven en Wiet Kerkhoeven willen ondersteunend lid bij de 

bestuursvergaderingen blijven. 
 

11. Sluiting vergadering 



 
PAUZE 
Deel 2 (na de pauze) film en quiz: 

 
Mark Kapteijns van Brabants Landschap heeft enkele jaren geleden een interessante film uitgebracht 
over het landgoed de Pannenhoef. 
In de film kun je zien hoe het gebied na 40 jaar natuurontwikkeling een uniek natuurgebied is 
geworden. 
Ook kun je kennismaken met haar bijzondere bewoners zoals zwarte specht, boommarter, 
klapekster, heikikker en nachtzwaluw. 
 
Een trailer van de film is te zien op: https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-
natuur/natuurfilms-op-dvd/film-pannenhoef/ 
Aansluitend een natuurquiz over de natuur in de Pannenhoef. Wie gaat er met de hoofdprijs naar 
huis?  
 
Na de film krijgt iedereen een vragen lijst met 10 vragen over de film. 
Erik v.d. Hoeven heeft het hoogste aantal goede antwoorden (9) en wint een fles wijn. 
 
Sluiting van de avond. 
 


