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Jaarverslag 2021  
 
Bestuur  
Ton van Rossum is in 2021, in zijn derde termijn als voorzitter, op eigen verzoek 
teruggetreden uit het bestuur. Het bestuur is na de ALV van 2021 op zoek gegaan naar 
een nieuwe voorzitter. In Ellen van de Zilver denkt zij een zeer geschikte kandidaat voor 
de functie van voorzitter te hebben gevonden. Ellen wil zich graag kandideren tijdens de 
ALV van 2022. Ton is gelukkig aangebleven als activiteitencoördinator in het afgelopen 
jaar. Eric van der Brugge heeft de rol van voorzitter waargenomen.  
 
In 2021 is IJsbrand Swart het bestuur komen versterken. Met zijn komst, de 
ondersteuning van Ton op de achtergrond en de inwerkactiviteiten van Ellen, is het 
gelukt om als bestuur volledig operationeel te blijven.  
 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 5 bestuursvergaderingen gehouden. Naast de vaste 
agendapunten zijn de volgende opvallende zaken aan de orde geweest: vervullen 
vacatures voorzitter, opstellen vacatures voor coördinator voedselbos en 
activiteitencoördinator en uitwerken het servicemodel ledenadministratie inclusief 
incasso van de contributie. Tot slot is ook een begin gemaakt met het beleid ten aanzien 
van sociale veiligheid binnen onze vereniging (“In veilige handen”).  
 
De vereniging heeft de laatste jaren een groei doorgemaakt. Het aantal werkgroepen en 
activiteiten is flink toegenomen. Het bestuur is van mening dat hierdoor scheefgroei is 
ontstaan. De toegenomen activiteiten worden gedragen door een te klein aantal 
vrijwilligers. Daarmee is de vereniging kwetsbaar. Voordat onze afdeling verder kan 
groeien in activiteiten zal het bestuur proberen de organisatie robuuster te maken: 
allereerst door een aantal sleutelfuncties opnieuw te vervullen, daarna door het aantal 
vrijwilligers binnen de werkgroepen uit te breiden.  
 
Contact met de eigen leden: dit contact is afgelopen jaar uitermate gering geweest. De 
ALV bestond uit een online-sessie. De overige meer reguliere contactmomenten 
(nieuwjaarsreceptie, actieve ledenuitje en seizoensopening) zijn vanwege corona niet 
doorgegaan. Daarnaast was het bestuur van plan om in 2021 stil te staan bij het 40-jarig 
jubileum. Ook dat kon helaas niet doorgaan. Het bestuur zoekt naar een mogelijkheid om 
hier in 2022 alsnog bij stil te staan.  
 
Contacten binnen IVN: In het afgelopen jaar zijn bewust keuzes gemaakt. Daarbij is 
besloten het provinciaal overleg tijdelijk niet bij te wonen. Wel heeft Ellen in het kader 
van haar inwerken een tweetal vergaderingen bijgewoond en kennisgemaakt met de 
deelnemers aan dit overleg.  
 
Met de afdeling Alphen aan den Rijn is contact geweest over de organisatie van een 
nieuwe NGO (natuurgidsenopleiding). Hieraan nemen ook 2 leden van onze afdeling 
deel.  
 
Externe contacten: samen met het KNNV Gouda is overleg gevoerd met de gemeente 
over de herinrichting van de Oostpolder en het hondenbeleid en het behoud van 
biodiversiteit in de Goudse Hout. In beide gebieden zal het beheer worden aangepast 
met het oog op de natuur.  
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Het bestuur neemt daarnaast deel aan de werkgroep Duurzaam Gouda.  
 
Werkgroepen: de bestuursleden hebben onder normale omstandigheden minstens een 
keer in het jaar contact met de afzonderlijke werkgroepen. Meestal in de vorm van het 
bijwonen van werkgroep-vergaderingen. Dat is dit jaar niet gelukt. Wel zijn IJsbrand 
(inwerken) en Ellen (kennismaken) bij minimaal 1 activiteit van de verschillende 
werkgroepen geweest, waardoor er toch mogelijkheid tot discussie tussen bestuur en 
werkgroepen is geboden. In de toekomst zal het regulier overleg weer worden opgepakt.  
 
Excursies en lezingen: door de coronacrisis is het aantal activiteiten ook dit jaar zeer 
gering geweest. Met name tijdens de zomer maanden is er wel een enkele excursie of 
werkdag geweest.  
 
Hoewel er een volledig jaarplan was opgesteld, heeft het bestuur, met inachtneming van 
de dan geldende coronamaatregelen, per excursie besloten of en hoe een excursie zou 
kunnen doorgaan. De vogelexcursie in Haastrecht in september en de Nacht van de 
Nacht eind oktober zijn uiteindelijk de enige publieksexcursies geweest die zijn 
doorgegaan is.  
 
Projecten: Het project “Verbetering waterrietvegetaties” in de Reeuwijkse Plassen, met 
als doel biotoopverbetering voor de icoonsoorten Meervleermuis, Zwarte Stern, 
Gierzwaluw, Roerdomp en Grote Karekiet, is inmiddels afgerond. Samen met 
Vogelbescherming Nederland zal worden gekeken of het plan, al dan niet door andere 
partijen, kan worden voortgezet.  
 
Bij de provincie Zuid-Holland is subsidie aangevraagd voor het project “Kom je buiten 
spelen?”. Doel van dit project is om in een aantal versteende wijken in Gouda kinderen 
kennis te laten maken met de natuur in hun omgeving. We horen in 2022 of deze 
aanvraag wordt gehonoreerd. De uitvoering staat tevens gepland voor 2022.  
 
 
VLB  
Opnieuw hebben de gevolgen van de Covid-19 epidemie de activiteiten van de groep 
vrijwillig landschapsbeheer (VLB) fors beperkt. Hierdoor is deels voldaan aan de 
onderhoudsverplichtingen voor de diverse terreinen (7) in de Gemeente Reeuwijk-
Bodegraven.  
 
In de eerste helft van het jaar moesten vijf geplande werkdagen worden afgeblazen. Ook 
de jaarlijkse twee vaarexcursies voor het publiek in juni werden geannuleerd. De twee 
zomer-hooiavonden konden echter wel georganiseerd worden in augustus en vanaf 
september hebben vijf werkdagen doorgang kunnen vinden, voordat de volgende 
lockdown in december het programma weer stillegde.  
 
Het aantal deelnemers per werkdag bedroeg 10-16 (gemiddeld 13) personen. Op de 
werkdagen is weer met veel plezier en enthousiasme door de vrijwilligers gewerkt zonder 
dat er ernstige calamiteiten te melden zijn. Ondanks instructies bleek het tijdens de 
werkdagen toch lastig te zijn om de adviseerde 1,5 meter afstand in acht te nemen.  
 
Bewust is afgezien van publiciteit in de plaatselijke media om te voorkomen dat het 
aantal deelnemers te groot zou zijn. Hoewel de indruk bestaat dat een klein aantal 
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vrijwilligers het VLB mijden vanwege corona is het gemiddelde aantal vrijwilligers stabiel. 
Ook in 2021 waren er twee nieuwe deelnemers die het VLB hebben weten te vinden. 
 
De Nationale Natuurwerkdag kon gelukkig dit jaar wel weer doorgegaan. Het is inmiddels 
traditie geworden om die dag te werken in een Geriefhoutbos in de polder Oukoop in 
overleg met SBB. Het was een geslaagde dag met een opkomst van 16 personen. Ook 
werkte er een medewerker van de Groene Motor mee wat bevorderend werkte voor de 
contacten en tot slot werd de dag mooi filmisch vastgelegd door een lokale omroep 
Bodegraven (EditieGroeneHart.nl)  
 
Ook afgelopen jaar was een toenemend aantal vrijwilligers (11 personen) actief op de 
woensdagen. Deze woensdagploeg voert voorbereidende werkzaamheden uit voor de 
zaterdagse werkdagen of maakt werk af waar niet meer aan toegekomen is op de 
zaterdag. Ook deze groep is minder in actie geweest.  
 
Een bijzondere vermelding betreft een geriefhoutbos (eigendom Fam vd Starre) in de 
polder Reeuwijk. De tientallen essen in dit bos zijn ernstig aangetast door de 
essentaksterfte en zullen uiteindelijk doodgaan. Om het bos te behouden zijn in 
december ruim dertig esdoorn zaailingen gepoot. Het doel is dat er een bos met els, 
wilg, esdoorn, vlier en mogelijk resistente essen ontstaat.  
 
Door het stopzetten van een groot deel van de activiteiten is de werkgroep VLB ook 
maar 2 keer bijeengekomen ter voorbereiding van de werkdagen die hebben 
plaatsgevonden.  
 
De werkgroep bestaat uit Boudewijn Ridder, Edwin Hakkennes, Erik Lubbers, Henk van 
Vulpen, Henk de Lange en Theo Nering Bögel.  
 
In het kader van de gebiedsvisie Reeuwijkse plassen van Stichting VEEN hebben Edwin 
Hakkennes en Theo Nering Bögel op verzoek van stichting VEEN deelgenomen aan de 
werkgroep Beheer en Onderhoud. Samen met andere belanghebbenden wordt gewerkt 
aan afstemming en continuïteit van natuurvriendelijk oeveronderhoud. De verwachting 
was dat een beperkt aantal overlegmomenten nodig zou zijn, maar er vindt nog steeds 
overleg plaats.  
 
Tot slot heeft de werkgroep de beschikking over voldoende en in goede staat verkerend 
gereedschap door geregeld onderhoud en vervanging van bv de zagen.  
 
De restauratie van de schouw Selma bleek tegen de verwachting in nog niet definitief 
afgerond te zijn en heeft weer vele uren werk opgeleverd.  
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Publiciteit  
Digitale media - In het vorige jaarverslag werd een oproep geplaatst voor een 
medewerker die de sociale media (Gouda Bruist, facebook, Twitter, Instagram) voor 
haar/zijn rekening wilde nemen. Clara Goedhart is bereid gevonden om dit gedeelte van 
Pim Bolsterlee over te nemen. Fijn!  
 
Het jaar 2021 werd opnieuw gekenmerkt door beperkte activiteiten vanwege de corona 
maatregelen. Navenant werden daardoor ook de publiciteitsmogelijkheden beperkt. Er 
moet wel wat te melden zijn. Niettemin werd er door Pim met enige regelmaat een 
nieuwsbrief verzonden om zichtbaar te blijven voor zowel leden als voor 
belangstellenden (er werden 7 Nieuwsbrieven verzonden aan 225 leden en 
belangstellenden) en werden er 27 berichten op facebook geplaatst. Ook zorgde Pim dat 
de website er goed uit bleef zien.  
 
In november heeft Pim Bolsterlee de verantwoordelijkheid voor berichten buiten onze 
eigen site overgedragen aan Clara. Zij plaatste dit jaar 17 berichten op facebook. Zowel 
op facebook als op Gouda Bruist is er 4 maal aandacht gevraagd voor de diverse 
vacatures.  
 
Als alternatief voor de uitgevallen activiteiten is de Scharrelkidswerkgroep actiever 
geworden op facebook door live activiteiten aan te bieden: door het plaatsen van kleine 
zelf uit te voeren opdrachtjes en informatie over de natuur dichtbij huis. Zo is getracht, 
ondanks de handicap van corona, de doelgroep te blijven stimuleren om op avontuur te 
gaan in de natuur. Daartoe zijn in 2021 ruim 100 facebook berichten geplaatst, waar in 
het algemeen minstens 40 keer op is geklikt, maar ook met enkele uitschieters van meer 
dan 200 keer.  
 
Inktzwam - Maps van Popering en Kitty van Wijnbergen verzorgden 1x een Inktzwam – 
een jubileumeditie, waarvoor zij het archief indoken. 9 leden ontvingen hem dit jaar 
digitaal.  
 
Foto’s - Peter Groot en Jan Spoels - een nieuwe vrijwilliger – hebben helaas geen 
fotoseries voor ons kunnen verzorgen, daar bijna alle activiteiten dit jaar moesten 
worden afgelast.  
 
Persberichten - Theo Nering Bögel verzorgde de persberichten voor het VLB. In juni 
2021 heeft Maps van Popering haar taken rondom persberichten schrijven en versturen 
overgedragen aan Clara Goedhart. Vanwege de aanhoudende corona hebben de 
meeste activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Maar voor de 4 activiteiten die wél 
doorgingen is, naast publicatie op facebook, ook op Gouda Bruist gepubliceerd en zijn er 
persberichten rondgestuurd. De Brede School heeft een Scharrelkidsbericht in haar 
kalender en nieuwsbrief opgenomen.  
 
Kramen - De kramen konden dit jaar helaas geen doorgang vinden en daarom werden er 
ook geen Folders en flyers, info-boekjes gemaakt.  
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Scharrelkids  
In het afgelopen jaar, 2021, heeft Scharrelkids Gouda steeds in de startblokken gestaan 
om onze geplande activiteiten voor kinderen en hun (groot)ouders te organiseren. 
Helaas kon er niet veel doorgaan vanwege de voortdurende Covid- maatregelen.  
 
Voor de vogelkijkactiviteit in januari hebben we als alternatief een vogelbingo via 
facebook aangeboden. De slootjesdagen hebben we op het laatste moment gecanceld 
en daarvoor in de plaats via facebook suggesties gedeeld om zelf aan de slag te gaan. 
Wij, en gezien de grote opkomst onze doelgroep ook, verheugden ons daarom zeer dat 
de paddenstoelenzoektocht in oktober wél doorgang kon vinden. Het was een leuke 
activiteit aan de Noordwal in Bloemendaal met prachtig weer en veel diverse vondsten. 
Uit navraag bleek dat de meeste deelnemers ons via Gouda Bruist en facebook hadden 
gevonden.  
 
Onze publiciteit via facebook en Gouda Bruist is sinds begin dit jaar verveelvoudigd. 
Alles om (groot)ouders te stimuleren met hun kinderen in de nabije natuur op avontuur te 
gaan. Op onze facebook-pagina hebben we dit jaar ruim 100 berichten gezet die goed 
bekeken en gedeeld worden. We hopen dat hieruit voortvloeit dat we meer bekendheid 
krijgen bij onze doelgroep. En de Brede School maakt via hun nieuwsbrief graag 
promotie voor ons.  
 
 
Voedselbos Goudse Hout  
In 2021 is met name in het eerste half jaar en in het najaar in het voedselbos gewerkt.  
Doordat we met te weinig mensen zijn die meehelpen hebben we enorm veel 
achterstand opgelopen in het onderhoud van het voedselbos. Sommige plekken in het 
voedselbos zijn daarom al weer verwilderd. Dat is erg jammer!  
De coördinator van de werkgroep heeft aangegeven het stokje graag over te dragen. 
Daarom is in goed overleg besloten om de zoektocht naar een nieuwe coördinator te 
starten.  
 
 
Ledenadministratie  
In 2021 is Procurios, het landelijke administratieve systeem t.b.v. onder andere de  
lokale afdelingen, verder geactualiseerd. Dit met name als voorbereiding op een  
nieuwe manier van contributie inning. De contributie wordt per 1 januari 2022 geïnd  
door het landelijk bureau. Ongeveer 50% van onze lokale leden heeft inmiddels een 
machtiging voor automatische incasso van de contributie afgegeven. De overige lokale 
leden zullen begin 2022 een mail ontvangen voor de contributiebijdrage. Voor deze 
leden geldt nog het kalendermodel (waar een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 
december). Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven geldt vanaf komend 
jaar het verjaardagmodel (de peildatum van het lidmaatschap is de datum van 
aanmelding). De contributie wordt in dat geval niet meer in het begin van het jaar geïnd, 
maar het gehele jaar door, enkele weken voor het verlopen van het lidmaatschap.  
 
Per 31 december 2021 bestond IVN IJssel en Gouwe uit 141 leden. Vergeleken met het 
vorige jaar is het aantal leden met 8 gestegen: 12 nieuwe leden, 4 opzeggingen.  
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Tuinambassadeurs  
De werkgroep telt 10 vrijwilligers en heeft een kerngroep van 2 leden die de activiteiten 
uitzet. De activiteiten van de werkgroep zijn: - PR acties en informatiestand - het geven 
van presentaties, - overleg met gemeente (ambtenaren en wethouder en raadsleden), - 
woningbouwverenigingen, - wijkteams, - bewonersverenigingen, - verzorgen van PR 
(facebook, twitter, beheer weblog, Gouda Bruist, AD, nieuwsbrief). Vele geplande 
activiteiten konden door de corona geen doorgang vinden.  
 
Gedane acties o.a.: digitale tuinadviezen 23x, tegel eruit plant erin actie in Bloemendaal 
68x en Goverwelle 53x , geveltuintjes Korte Akkeren 50x , kraam op de duurzame markt 
in de St Jan en hele jaar door op 1ste zondag van de maand gratis tuinadvies in het 
Infocentrum op het Heempad.  
 
 
Natuur in de zorg  
De werkgroep bestaat uit de volgende personen te weten: Marja Benschop, Mascha 
Bom, Lourien van der Hoek, Willy Smit en Kitty van Wijnbergen.  
 
De activiteiten van de werkgroep worden samen met medewerkers van de Prinsenhof te 
Gouda uitgevoerd. Eén keer per maand wordt bij mooi weer op woensdag een 
natuurwandeling gemaakt over het Heempad met cliënten uit het Ontmoetingscentrum. 
Bij slecht weer wordt er een activiteit verzorgd in het restaurant van de Prinsenhof (aan 
de hand van de natuurkist en materiaal uit de tuin, Heempad e.d.).  
 
Afgelopen jaar stond in het teken van corona. De geplande activiteiten in het voorjaar 
zijn allemaal komen te vervallen. In het najaar hebben we deze weer opgepakt. Zowel in 
november als in december zijn de activiteiten doorgegaan.  
 
 
Scholen  
In 2021 zijn de gedane activiteiten voor de Brede School door corona heel beperkt 
geweest. De activiteiten in lente en zomer zijn niet opgestart.  
 
In de herfst (na een vooroverleg met de Brede School Gouda) is besloten om een  
3-tal buitenlessen in de natuur op de geluidswal/Noorderhout te organiseren. De 
aanmelding en organisatie doet de Brede School en de uitvoering IVN. Het betreft 
naschoolse activiteiten.  
10 leerlingen (groep 4 en 5 van de Goudse basisscholen) hebben zich opgegeven. Op 3 
donderdagmiddagen zijn de natuurontdekking wandelingen gehouden.  
 

Ellen van de Zilver en Lourien van der Hoek hebben de leerlingen begeleid. 


