Jaarverslag Stichting Natuurlijk Geuldal, 2019:
Het bestuur bestaat uit 4 personen te weten:
Peter Visser, voorzitter, gebied Gulpen-Wittem en Vaals
Wilma Peeters, secretaris/penningmeester, gebied Valkenburg a/d Geul
Marja Koster, gebied Meerssen e.o.
Cor Hansen, gebied Eijsden-Margraten
Daarnaast zijn er vier personen die actieve ondersteuning bieden voor andere gebieden en
opdrachten maar niet in het bestuur zitten. (vanwege hun maatschappelijke functie achten zij het
niet wenselijk om in openlijke publicaties bij naam genoemd te worden vanwege mogelijke
represailles)
Voor alle duidelijkheid: SNG is een stichting zonder leden.
Bijeenkomsten, organisatorisch en functioneel:
Het bestuur en ondersteuners komen in wisselende samenstelling bij elkaar, afhankelijk van het
onderwerp van de bijeenkomst. Dit is in 18 keer gebeurd.
In 4 bijeenkomsten zijn organisatorische aangelegenheden besproken.
In overige 14 gevallen zijn activiteiten besproken die ook op de website vermeld staan.
Ondersteuningsbijeenkomsten:
Hiernaast zijn bestuursleden of ondersteuners actief geweest bij het adviseren van bewoners. Deze
dragen zelf hun thema aan. In samenspraak bekijken we op welke wijze wij hen kunnen helpen, maar
een voorwaarde is wel dat deze bewoners zelf de betreffende activiteit ondernemen. (in één geval
heeft SNG de activiteit zelf uitgevoerd omdat de bewoner kon aangeven dat deze in een moeilijke
positie kon komen vanwege de maatschappelijke functie)
Deze bijeenkomsten hebben 12 keer plaats gevonden.
Kennisbijeenkomsten:
Bestuursleden bezoeken regelmatig bijeenkomsten die bedoeld zijn om kennis op te doen.
Voorbeelden zijn: symposium landschap bij afscheid Hans Heijnen als directeur NMF Limburg, Bij de
Beek georganiseerd door het Waterschap, bijeenkomsten over Natura 2000 gebieden en flora- en
faunabescherming, Omgevingswet –visie en –vergunning, Buitengewoon Buitengebied EijsdenMargraten (meerdere).

Activiteiten voor het behoud en verbetering van natuur, landschap en leefomgeving in het Nationaal
Landschap Zuid-Limburg:
De meeste activiteiten zijn terug te vinden op de facebookpagina Natuurlijk Geuldal en op de website
www.natuurlijkgeuldal.nl.
Gemakshalve verwijzen wij voor de belangrijkste feiten naar de website omdat ze daar, genummerd
van 16 t/m 27 en voorzien van datum, uitgebreid en voorzien van bijlagen vermeld staan.
De kleinere activiteiten, zoals opiniebrieven in de krant, aanwezigheid bij presentaties e.d. staan niet
vermeld.

Het bestuur,
Drs. Peter Visser
Voorzitter

