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Milieuvereniging Land van Cuijk
-al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu-

Notulen leden/jaarvergadering 2020

Datum: 22 september 2020.
Plaats: Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’ in Sint Hubert.
Aanwezig: Paul Arts, Kees de Bruijn, Marcel Derks, Sylvia van Duijnhoven, Doortje
Hermens, Gerard Hermens, Jan Nabuurs, Jan Reijnen, Henk Teusink, Willy Thijssen, Christ
Tielemans, Geert Verstegen, Wim Verbruggen, Harrie van de Wetering en Theo Wijnhoven.
1. Opening en bericht van verhindering
Oorspronkelijk zou deze vergadering in maart plaatsvinden, maar covid-19 verhinderde dat.
De aanwezige leden zitten, als gevolg van de ‘corona-maatregelen’, op gepaste afstand van
elkaar.
Voorzitter Theo Wijnhoven opent de vergadering om 19.35 uur, en schetst in het kort de
geschiedenis van onze 40-jarige vereniging.
Afwezig met bericht van verhindering zijn: Wygard Braspenning, Peter Fest, Wim Hendriks,
Marjan Hillmann en Gert Slijpen.
Toegevoegd aan de agenda is punt 10a: nieuwe statuten.
2. Mededelingen en actuele zaken
- Waar we vroeger moesten vechten om aandacht door de media, geldt nu ongeveer het
omgekeerde: we moeten verzoeken van journalisten soms afwijzen.
- Omdat het geplande jubileumfeest vanwege covid-19 niet doorging, maar we ons 40-jarig
jubileum toch niet ongemerkt voorbij willen laten gaan, hebben we nu een ‘bomenproject’: in
elk kerkdorp in het Land van Cuijk gaan we een boom planten. De (nu nog 5) gemeenten
hebben hun medewerking al toegezegd, en ook een aantal dorps- en wijkraden hebben
toegezegd mee te denken over geschikte locaties. Én we hebben een sponsor voor de bomen.
In 2021 moeten alle bomen geplant worden.
3. Verslag jaarvergadering 22 maart 2019
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
4. Jaarverslag 2019
Ook dit verslag wordt onveranderd vastgesteld.
5. Financieel jaarverslag 2019
De penningmeester geeft een korte toelichting op het jaarverslag, en laat zien dat we nog
steeds financieel gezond zijn.
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6. Verslag kascontrolecommissie
Ook dit jaar heeft de kascommissie geen onregelmatigheden kunnen constateren.
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Jan Nabuurs blijft nog een jaar lid, Henk Teusink volgt Harry van Heijster op.
8. Begroting 2020
De begroting wordt zonder aanpassingen geaccepteerd. In vergelijking met vorig jaar is er wat
meer begroot voor ons verenigingsblad Bladgroen (extra oplage voor nummer ter gelegenheid
van ons jubileum) en voor het jubileum (in plaats van het geplande feest nu voor ons
bomenproject).
9. Beleidsplan 2020
Het beleidsplan zoals opgesteld wordt aangenomen.
10. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Theo Wijnhoven
Theo Wijnhoven is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie herkozen.
10a. Nieuwe statuten
We willen als vereniging een ANBI-status aanvragen –zodat mensen of organisaties gelden
(als bijvoorbeeld een erfenis) aan ons kunnen overmaken – en daarvoor moeten onze statuten
aangepast worden. Eén van de voordelen van een ANBI-status is dat je kunt aankloppen bij
bedrijven en instanties die ‘duurzaamheid’ in hun doelstellingen hebben staan en volgens hun
statuten voor organisaties als de onze iets (goed) willen doen.
De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde wijziging.
11. Rondvraag
Paul Arts: bij de gemeente Boxmeer ligt een notitie dat het ‘schone lucht akkoord’
ondertekend gaat worden. De gemeente Sint Anthonis heeft dit akkoord al ondertekend. Hoe
is dit in de andere drie gemeenten? Geen idee. Moeten wij hier geen werk van maken? We
hebben in ieder geval wel plannen om, in navolging van Sint Anthonis, ook elders metingen
(fijnstof en stikstof) te verrichten/laten verrichten.
12. Sluiting
Voorzitter Theo Wijnhoven sluit de vergadering om 20.15 uur.
Na afloop van de vergadering wordt een – door Gerard Hermens gemaakt – promotiefilmpje
ter gelegenheid van ons jubileum vertoond. Dit filmpje is ook te zien op onze website.
Daarna voegen de mensen die in een andere zaal een ingekorte cursus Omgevingswet hebben
gevolgd zich bij de aanwezigen op de ledenvergadering, om te bespreken hoe wij ons gaan
opstellen bij de invulling van de Omgevingswet.

Jan Reijnen, secretaris
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