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H O O G E V E E N

Van de bestuurstafel
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. We staan aan het begin van

(bestuurstechnisch gezien) een nieuw jaar. Natuurlijk begint deze op

1 januari maar na de Algemene Ledenvergadering is het officieel.

Financieel hebben we 2021 positief afgerond, ondanks beperkingen

hebben we een goed jaar gehad. Maar er valt nog wel wat te

wensen, dat gaan we bespreken op de eerste bestuursvergadering na

de ALV. Waar staan we, wat willen we dit jaar realiseren, wat is het

doel voor 2022,

Zo had de nieuwe voorzitter tijdens de ALV 2 potten meegenomen,

1 Mopperpot en 1 Verse ideeën pot. Er was de voorzitter verteld dat

er veel gemopperd wordt, vandaar ook de Mopperpot. Nu viel dat

erg mee, er zat 1 briefje in deze pot, dit heeft zeker de aandacht van

het bestuur. In de Verse Ideeën pot zaten meer suggesties en

ideeën. Deze worden allemaal meegenomen en besproken tijdens de 

bestuursvergadering.

Heb je suggesties, voorstellen, op en of aanmerkingen voor het

bestuur, geef het aan, neem gerust contact op met een van de

bestuursleden. Vergaderingen zijn openbaar dus je kunt deze altijd

bijwonen.

Op de website staan de vergaderdata vermeld.  

VAN DE BESTUURSTAFEL

ACTIVITEITEN JUNI

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

BEREIKBAARHEID

STRUUNHUUS 2E ZATERDAG
VAN DE MAAND OPEN

IVN ZET HEEL DRENTHE IN
DE BLOEMETJES

WERKGROEPEN

UITNODIGING JUBILEUM
BIJEENKOMST NATUUR EN
MILIEUFEDERATIE DRENTHE

I N  D E Z E  N I E U W S B R I E F
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https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/bestuur
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BEREIKBAARHEID
Iedere vrijdag zijn de vrijwilligers weer aanwezig

bij het IVN Struunhuus. Tussen 10 en 12 staat de

koffie klaar en er is altijd genoeg te doen, dus als

je een keertje mee wilt doen, wees welkom.

            Website: www.ivn.nl/hoogeveen 

            Facebook: IVN Hoogeveen

            Instagram: Hoogeveenivn

            Mailadres: hoogeveenivn@gmail.com

            Activiteiten in Juni
10 Juni: Jubileumbijeenkomst Natuur en           
              Milieufederatie Drenthe bij 
              Natuurplaats Noordscheveld.  
              Aanmelden  https://www.nmfdrenthe.nl/
10 Juni: Avondwandeling in het Dwingelderveld    
              (volgeboekt)
17 Juni: Zwaluw excursie 
19 Juni: Slootjesdag in het Steenbergerpark
24 Juni: Plantenexcursie Drentse A

Informatie en aanmelding: www.ivn.nl/hoogeveen

Op 22 Augustus start er weer een
jeugdbegeleidercursus. Aanmelden kan vanaf nu.

Foto Bart Pijper

19 Mei Algemene ledenvergadering
Deze werd dit jaar gehouden in zalen en partycentrum
Schoonhoven. Voor aanvang van de vergadering had het
bestuur een aantal zeer actieve leden van de vereniging
uitgenodigd om met hen onder een maaltijd van
gedachten te wisselen.  

Om 19.30 uur kwamen de andere leden binnen en werd
de vergadering door de vicevoorzitter Bjorn Olthof om
20.00 uur geopend. Van de 196 Leden waren 27 leden
aanwezig. We zijn heel blij dat deze leden de moeite
hebben genomen om aanwezig te zijn.
Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over het
boekjaar 2021. We namen afscheid van Linda Thalen en
Gerard Hommes. Ina Brinkman werd als nieuw bestuurslid
aangesteld en Grietje Loof werd door de leden benoemd
tot voorzitter. 
Er hadden zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld. 
Het bestuur gaat zich op de eerste vergadering, na de
ALV, beraden over de taakverdeling. Mocht je
belangstelling hebben voor een bestuursfunctie neem dan
contact op met het bestuur. 

Na het zakelijke gedeelte volgde er een wandeling met
daarin vragen over kikkers en padden.

Voor een uitgebreid verslag over de vergadering, zie de
concept notulen welke op korte termijn in het Struunhuus
liggen. 
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Struunhuus nu ook op een zaterdag open

In de ideeën pot op de ledenvergadering zat het
idee om het Struunhuus ook op een zaterdag open
te doen. Hier wordt door het bestuur gehoor
aangegeven en we gaan starten op 10 Juni. Iedere
2e zaterdag van de maand is het Struunhuus in de
zomermaanden open van 10.00uur- 12.00uur. Kom
gezellig langs, de koffie staat klaar, er is genoeg te
doen. 
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IVN zet heel Drenthe in de bloemetjes

IVN Borger-Odoorn is drie jaar geleden gestart met
de actie “Bloemenweides in particuliere tuinen”.
Inmiddels is al in 100 tuinen een bloemenweide
aangelegd, leefgebied voor vlinders en bijen. 
Dit jaar wordt de actie uitgebreid tot de hele
provincie Drenthe. Ook onze afdeling in Hoogeveen
doet mee. Op onze website staat een link naar de
speciale pagina op de website van IVN Borger-
Odoorn. Hier vindt u alle informatie over de aanleg
en het onderhoud van bloemenweides en het
bestellen van bloemenzaad met maar liefst 20%
korting. De bestelperiode is van 
1 mei t/m 31 augustus. 

Bloemenweides voor meer biodiversiteit.
Het gaat niet goed met de insecten in ons land. In
de afgelopen 30 jaar is zo'n 75% gewoon
verdwenen.  Dat betekent minder voedsel voor
andere dieren zoals vogels en vleermuizen. Ook
vlinders en bijen leggen langzaam het loodje. En wie
bestuift onze fruitbomen als er straks geen bijen
meer zijn? Gelukkig beseffen veel wegbeheerders,
waterschappen en landbouwers dat zij hierin een
belangrijke rol spelen. Wegbermen en slootkanten
worden steeds minder gemaaid waardoor
bloemrijke planten een kans krijgen. Maar we
kunnen zelf iets doen. Tuinen natuurlijker maken.
Minder tegels, meer planten en vooral meer
inheemse bloemen. 

en veel meer van deze

 minder van dit

WERKGROEPEN

Een IVN afdeling zonder werkgroepen is ondenkbaar. 

 Ook bij IVN Hoogeveen hebben we een hele rij

werkgroepen. Sommige bestaat uit 1 en anderen uit 20

leden. Maar allemaal zijn ze begaan met de Natuur en

zijn ze specialist in een bepaald onderdeel van die

Natuur. Dit keer willen we de jeugd onder de aandacht

brengen. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij 

activiteiten voor de jeugd. Zo hebben we na een aantal

jaren van afwezigheid weer plannen om met een

jeugdgroep te beginnen ter voorbereiding op de Junior

Rangers. Zodra kinderen naar het voortgezet onderwijs

gaan kunnen ze deelnemen aan het Junior Ranger

programma. Vanuit Hoogeveen is er een mooie groep

jeugd die dit programma volgt. 
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                           Beste lezer, 

Onlangs heb je een save the date ontvangen voor
een bijzondere jubileumbijeenkomst op 10 juni
2022. Want met wie kunnen we dat beter doen
dan met de organisaties die samen met ons
werken aan een mooi en duurzaam Drenthe?
 
Inmiddels is het programma bekend! We nodigen
je uit om samen met ons terug te kijken naar de
afgelopen jaren en vooruit te kijken naar de
toekomst: hoe werken we de komende jaren toe
naar een mooi en duurzaam Drenthe in 2050?
Daarnaast leidt Staatsbosbeheer ons rond door het
mooie gebied het Noordsche Veld.
 
Wil of kun je niet mee met de wandeling? Geef dit
dan aan in het aanmeldformulier of stuur een
mailtje naar info@nmfdrenthe.nl Voor deze
mensen organiseren we een activiteit op locatie. 
 
Tijdens deze bijeenkomst is ook ruimte voor onze
algemene jaarvergadering, waarbij we ons
jaarverslag 2021 presenteren. Dit jaarverslag
krijgen jullie voorafgaand aan de bijeenkomst
toegestuurd. Daarnaast nodigen we jullie ook uit
om samen met ons naar de toekomst te kijken: hoe
werken we de komende jaren aan een mooi en
duurzaam Drenthe in 2050?

 
Foto Lisa Eising

                   
Datum: vrijdagmiddag 10 juni
Locatie: Natuurplaats Noordsche Veld 
(Donderseweg 22, 9331 TB Norg)
Tijd: 14:00 - 17:00 uur
 
Programma
13:45 uur  Inloop en ontvangst
 
14:00 uur  Start en welkom
 
14:10 uur  Wandeling onder begeleiding van
Staatsbosbeheer
 
15:20 uur  Terugblik op 2021 en op 50 jaar Natuur
en Milieufederatie Drenthe: jaarvergadering
 
15:40 uur  Inspiratiesessie 2050
 
16:15 uur  Afsluiting met hapje en drankje
 
Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht.
Let op, heb je je via de 'save the date' aan
aangemeld, dan hoef je dit niet nog een keer te
doen.
  
Met hartelijke groet namens het bestuur en alle
medewerkers,
Natuur en Milieufederatie Drenthe
 

 Uitnodiging
Jubileumbijeenkomst 10 juni 2022 Natuur en Milieufederatie Drenthe

  bij Natuurplaats Noordsche Veld 
 

https://spits-online.nu/platform/CSyzbJOuJFKg3ECRUWe5/cbo/b70245c1f5998074d254279b8ddcd1e3&u=bWFpbHRvOmluZm9Abm1mZHJlbnRoZS5ubA==
https://www.google.com/maps/search/Donderseweg+22,+9331+TB+Norg?entry=gmail&source=g

