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Voordelen
LIDMAATSCHAP

• deelname excursies
  genieten in de natuur
  beleving in het veld
  gezond bezig zijn

• deelname cursussen
  natuurkennis vergroten
  gidsenopleiding

Waarom nu
LID WORDEN VAN IVN

Toename van de
verstedelijking en van de 
bevolking zorgen voor een 
steeds grotere druk op de 
natuur.

In een gezond leefklimaat 
voor ons allen is contact 
met de natuur belangrijk. 
Daarom is het noodzake-
lijk om zuinig te zijn op 
wat er nog overgebleven 
is.

Wordt vandaag nog
LID OF DONATEUR
Meldt u zich aan via onze website

Kosten
PER JAAR

Wilt u lid of donateur worden?
Meldt u dan aan via het bijgevoegd aanmeldings-
formulier of op de website.

• Lidmaatschap  € 24,00 (€ 2,00 per maand)
• Huisgenootleden € 12,00
• Donateur  € 10,00

Als donateur ontvangt u niet het blad ‘Mens en Natuur’.

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Gelukkig worden steeds 
meer mensen zich dit 
bewust en sluiten ze zich 
aan bij een natuur-
vereniging.

Door deel te nemen aan
activiteiten van IVN kan 
men ook anderen
bewegen de natuur te
beschermen.

Gezond leefklimaat en contact met de natuur

Enkele voordelen voor u op een rij

ACTIVITEITEN EN NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en de 
digitale nieuwsbrief ontvangen?
Wordt dan lid van IVN Hoogeveen. Als lid ontvangt u 
ook het landelijke IVN blad ‘Mens en Natuur’.

LID WORDEN VAN IVN BIEDT U VELE VOORDELEN

• ontvangen verenigings-
   blad
   ‘Mens en Natuur’:
   landelijk IVN nieuws

Voor iedereen die de natuur
een warm hart toedraagt

Onze
BEREIKBAARHEID
Website en Struunhuus

Via onze website:
www.ivn.nl/hoogeveen

Het Struunhuus in het Steenbergerpark
(nabij de Gerstekamp en de Beugel).

Ook voor nieuwe verzamelzakken voor plastic afval en 
hondenpoepzakjes kunt u bij ons terecht.

IVN Hoogeveen



Hoe wordt het
DOEL NAGESTREEFD?

Bescherming van plant en dier door:

• het uitvoeren van schoonmaakacties in
   bos- en heidegebied
• het inventariseren in kaart brengen van (zeldzame)
   planten en dieren
• het plaatsen van nestkasten
• contacten onderhouden met diverse organisaties,  
   gemeente en provincie

Publiciteit
& ONZE WEBSITE

We hebben een eigen website: www.ivn.nl/hoogeveen. 
Hierop kunt u het laatste nieuws lezen en staan onze 
activiteiten genoemd. Door middel van een digitale 
nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de 
nieuwste ontwikkelingen. Aanmelden hiervoor kan via 
onze website.

Eén keer per jaar houden we een open dag om iedereen 
de gelegenheid te geven om kennis te maken met onze 
vereniging en werkgroepen. Op die dag starten ook de 
jeugdactiviteiten.

Jeugdeducatie
& ACTIVITEITEN

Naast de al eerder genoemde basisschoolbegeleiding is 
er ook een groep leden actief met het organiseren van 
eigen jeugdactiviteiten. 

• Scharrelkids (kinderen uit groep 5)
• Natuurkenners (kinderen uit groep 6)
• De Struners (kinderen uit groep 7 & 8)
• Junior Rangers (jongeren van 12 tot 18 jaar)

Educatie kan in onze ogen niet vroeg genoeg beginnen. 
Hoe jonger een kind de natuur leert te waarderen, hoe 
zuiniger hij hier later mee om zal gaan.

www.ivn.nl/hoogeveen

De vereniging is vooral actief vanuit diverse
werkgroepen zoals:

• planten
• paddenstoelen
• vleermuizen
• dassen
• vogels
• kerkuilen / steenuilen
• gierzwaluwen / huiszwaluwen
• speelnatuur

In deze werkgroepen zijn mensen samen actief bezig 
voor de natuur met bijvoorbeeld inventarisaties en het 
geven van lezingen en cursussen. Iedereen die
geïnteresseerd is kan zich, ook zonder ervaring, aan-
melden voor een werkgroep. Zo wordt u vanzelf een 
“kenner” op dat gebied. Ook zitten wij in de activiteiten 
commissie Steenbergerpark Leeft.

Organisatie
IVN HOOGEVEEN

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Actief bezig voor de natuur

Website en digitale nieuwsbrief

Bescherming, inventarisering en contacten

Educatie, begeleiding en jeugdactiviteiten

Er worden lezingen,
cursussen en excursies
georganiseerd.

Ook bieden wij onder-
steuning bij lessen over 
natuur en milieu in het 
basisonderwijs. Het is 
mogelijk een natuurgid-
sen opleiding te volgen 
bij IVN verenigingen in de 
buurt.

Als vereniging leveren we 
menskracht voor natuur-
wetenschappelijk onder-
zoek:

• vogelringwerk, zoals bij
   kerk-en steenuilen
• inventarisatie flora en
   fauna
• veldwaarnemingen

We volgen de ontwikkelingen op het gebied van natuur 
en milieu kritisch en gaan zo nodig contacten met de 
overheid aan ten aanzien van natuur- en landschaps-
bescherming.

Doelstelling
IVN HOOGEVEEN
IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door 
mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. 
Door mensen meer kennis van en waardering voor de 
natuur bij te brengen, voelen zij zich meer betrokken 
bij het behouden van natuur, milieu en landschap, en 
hebben zij meer oog voor duurzaamheid.

Meer informatie over de werkgroepen vindt u op de 
website.

Wilt u meer
INFORMATIE?

www.ivn.nl/hoogeveen
www.facebook.com/IVNHoogeveen

Bezoek dan onze website of facebookpagina


