
 Kort Verslag 

1 

 

Betreft: Kort verslag bestuursvergadering IVN Alphen d.d. 18 januari 2023 

 

 

Dit is weer het eerste kort verslag sinds oktober. In november werd de ALV voorbereid. Zie hiervoor 

het verslag in de komende Bont allerlei 1-2023. In december is de bestuursvergadering niet 

doorgegaan.  

 

Bestuur 

Uit het regio-overleg (overleg IVN-voorzitters regio Zuid-Holland) is gebleken dat IVN Alphen aan den 

Rijn goed georganiseerd is. Gelukkig hebben we nog een voltallig bestuur. Dat kan niet elke 

vereniging zeggen. Ook hebben we de regelgeving inzake VOG (verklaring Omtrent Gedrag bij 

werken met kinderen/hulpbehoevenden) en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon al 

doorgevoerd. 

Corrie Nieuwland hebben we verwelkomd in het bestuur. Zij gaat de komende periode meedraaien in 

het bestuur als Algemeen Bestuurslid. Corrie heeft ruime bestuurlijke ervaring. Ze is 

raadscommissielid geweest in de Gemeente Alphen aan den Rijn en heeft diverse bestuursfuncties in 

de huurdersraad van Albanianae gehad. Ze is ook vrijwilliger in de IVN-infohoek. 

 

Allerlei 

- De Nieuwjaarswandeling is druk bezocht. Zeker vanwege het mooie weer. Veel mensen 

hadden zich niet vantevoren aangemeld. Bij het bestellen van de hapjes was daar geen 

rekening mee gehouden. 

- Vanaf dit jaar zal de jaarlijkse vrijwilligersdag samen met het BC worden georganiseerd op de 

laatste zaterdag van augustus. Dus zet alvast in je agenda: 26 augustus vrijwilligersdag. 

- Het vrijwilligerscafé wordt dit jaar 2x georganiseerd op 18 maart en 18 november. De 

vrijwilligers ontvangen hiervoor nog een aparte uitnodiging. Gestart zal worden met een 

interessante presentatie/lezing, waarna onder een kopje koffie nagepraat kan worden. 

- Er zijn veel ideeën binnengekomen voor het 50-jarig jubileum volgend jaar. Wie mee wil 

helpen bij de organisatie kan zich aanmelden bij secretarisvinalphenaandenrijn@ivn.nl 

- De NatureXplorers hebben een bijenhotel gemaakt en subsidie ontvangen om er nog drie te 

maken. 

- Jordan Blaauw kan vanwege persoonlijke omstandigheden zijn rol als coördinator niet 

vervullen. Chris Groesser vervangt hem tijdelijk. 

- Het Bezoekerscentrum De Veenweiden heeft laten weten dat de Gemeente de planning voor 

het vernieuwen van de ingang Park Zegersloot naar achteren heeft verschoven. Dit wordt 

waarschijnlijk van de zomer (en mogelijk nog later). De planning van de BC voor vernieuwen 

voorplein is gekoppeld aan deze planning en verschuift daarmee ook naar later. 
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