NAMIRO verslag en besluitenlijst ledenvergadering 2021
Datum en locatie : 20 oktober, Beheerschuur Natuurmonumenten Ossendrecht
Volgende documenten werden voorafgaand aan de vergadering aan de leden bezorgd:
-NAMIRO jaarverslag 2020
-Financieel jaaroverzicht NAMIRO 2020
-NAMIRO verslag en besluitenlijst ledenraadpleging 2020
-NAMIRO vooruitblik 2021 en beleidsvoornemens
Aanwezig: Paranka Surminski (voorzitter), Simon Kappelhof (penningmeester), Maarten
Vandervelpen (secretaris), Peter Hofland, Jim de Blank, Huub Juijn, Fred Severin, Inge van Brakel,
Anton Lacelle, Joke Rijsdijk.
AGENDAPUNTEN
1. Opening
Geen opmerkingen.
2. Voorstelling nieuwe bestuursleden
Simon Kappelhof (penningmeester) en Maarten Vandervelpen (secretaris) stellen zich kort voor.
3. Financieel jaaroverzicht 2020
Simon geeft toelichting over de financiële gang en stand van zaken. Met name Covid 19 lijkt een
impact te hebben gehad in de zin dat er minder inkomsten cq minder contributiebetalingen waren,
maar anderzijds ook minder uitgaven. Ook al omdat er geen geld meer is besteed aan de website.
Zoals in de bijgevoegde tabel is te zien is de stand van zaken op zich positief. Simon verduidelijkt dat
door corona en bestuurswisseling de betaling van contributiebijdragen verspreid zit over 2020 en
2021. 78 mensen hebben in 2021 hun bijdrage betaald voor een aantal jaren. Daardoor lijkt het alsof
er voor 2020 bijna geen contributiebetalingen zijn gebeurd. Maar er zijn minder leden dan een aantal
jaar geleden (opzegging, verhuizing, overlijden). Momenteel heeft Namiro omtrent 90 leden.
Simon kijkt na hoe het zit met de beschikbaarheid van de domeinnaam voor de website, want er was
in 2020 nog een beperkte uitgave voor de website.
De kascommissie, bestaande uit Dick van Dop en Fred Severin, beveelt op basis van haar controle van
de boekhouding, de jaarvergadering aan om het financiële verslag over 2020 goed te keuren en

decharge te verlenen aan het bestuur van Namiro voor de financiële activiteiten in 2020. Het bestuur
wordt gedechargeerd.
Fred Severin is beschikbaar voor de volgende kascommissie betreffende jaar 2021. Dick van Dop
treedt af omdat hij in 2 opeenvolgende jaren lid was van de kascommissie en daarom is ter
vervanging een nieuw lid nodig. Het bestuur heeft Anton Lacelle bereid gevonden voor de
kascommissie 2021.
4. Bespreking jaarverslag 2020
Paranka geeft een nadere toelichting op het toegestuurde jaarverslag. Geen verdere vragen of
opmerkingen

5. beleidsvoornemens 2021 – 2022
Paranka geeft een nadere toelichting op het toegestuurde jaarverslag.

Ter sprake komt de inventarisatie van waardevolle bomen. Fred heeft voor Putte en Huijbergen dit
reeds gedaan (niet het buitengebied). Maarten heeft met Klaas voor Ossendrecht een aanzet hiertoe
gedaan. Maarten geeft aan dat dit een moeilijke oefening is omdat enerzijds zij geen echte
bomenkenners zijn en de inschatting van een waardevolle boom niet helemaal duidelijk is. In een lijst
van de gemeente staat bijvoorbeeld ook een voor onze contreien ecologisch gezien niet zo
interessante apenboom. Misschien heeft die in een arboretum veel waarde, maar wat is de waarde
in een tuin. Fred vraagt zich af wat het nut is van deze inventarisatie voor de gemeente ihkv
bescherming van bomen. Fred neemt contact op met Rutger Meijer (gemeente) en koppelt terug.
Huub geeft aan dat er een lijst van bomen door Namiro is opgemaakt. Fred en Huub toetsen
onderling af. Paranka zal de vraag naar de betekenis ook bij de gemeente aan de orde stellen.
Op de Tiestenberg staat een groep van autochtone eiken (hakhoutstoven), maar die worden door
recreatie bedreigd. Wortels komen boven de grond te liggen. Het gebied heeft als bestemming bos
en is in eigendom van verschillende particulieren. Bescherming (fysiek of via statuut) lijkt op dit
moment moeilijk. Ook bestaat er het risico van zodra er reuring aan wordt gegeven dat de bomen
gekapt zullen worden.
6. Stand van zaken vereniging en toekomstvisie
Namiro heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug. Uiteraard door Corona maar ook door de
situatie van het bestuur. Een tijd lang kwam alles in feite primair op de voorzitster neer, maar
gelukkig zijn er ondertussen weer 3 bestuursleden. Die moeilijke tijd heeft ook de nodige gevolgen
gehad. Zo was er nauwelijks contact met de leden, de ledenvergaderingen waren live niet mogelijk
en Namiro verloor bovendien ook de website, met name ook omdat er geen mensen waren die
daarvoor informatie aanleverden. Ook veroudert het ledenbestand.
Anderzijds zijn er ook dingen gebeurd. Zoals u hebt kunnen lezen zijn er tal van onderwerpen
geweest waarin Namiro een actieve inbreng heeft gehad. Een belangrijk punt daarbij is dat Namiro
daarbij nauw samenwerkt met andere verenigingen binnen de Brabantse Wal (Stichting Brabantse
Wal, werkgroep natuurbescherming). En bovendien zijn er genoeg onderwerpen waar zij zelfstandig
haar waarde heeft, bijvoorbeeld de omgevingswet.

De vraag is hoe wij als Namiro verder kunnen. Hoe spreken wij andere, nieuwe en jongere mensen
aan. Daarnaast zijn er niet alleen lokale thema’s, maar ook de grotere issues die toekomstbepalend
zijn voor de jonge generatie.
Tijdens de discussie komt naar boven dat Namiro niet echt zichtbaar is. Daarbij wordt onder meer
weer het nut van een website geopperd, maar anderzijds is het dan van belang dat er mensen zijn
om de inhoud te vullen. Vroeger waren er meer activiteiten zoals cursussen. Er wordt hierbij
gevraagd of dat IVN al niet doet. Paranka antwoordt dat activiteiten meer zichtbaar zijn en daardoor
ook je ledenbestand op peil kan houden. Ook worden enkele tips gegeven : communiceren in lokale
media zoals het Loopke , kledij met logo, zichtbaarheid bij andere activiteiten. Namiro zal een oproep
lanceren naar de leden om hun ideeën door te geven. Sinds kort heeft Namiro trouwens een
facebookpagina : https://www.facebook.com/NamiroWestBrabant . Maarten is hiervoor op zoek
naar foto’s die een link hebben met de werking van Namiro (landschap, natuur, …) . Hiervoor zal ook
een oproep gelanceerd worden.
7.Wvttk (wat verder ter tafel komt)
Geen vragen
7. Rondvraag
Geen vragen
9. Sluiting

