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Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht om op hun eigen internetsite bepaalde gegevens 

te publiceren. 

In dit document staan de vereiste gegevens volgens onderstaande inhoudsopgave. 
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Naam van de vereniging 

 
De vereniging staat ingeschreven als IVN  Maas en Niers  ( Milsbeek ) 

 
 
 

 

RSIN-nummer 

 
Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van 

IVN Maas en Niers is: 802169478 

 
 
 
 

Contactgegevens 

 
IVN Maas en Niers 

Secretariaat 

Postadres:  

St Jansberg 5, 

6596 MK Milsbeek 

E-mail: secretaris@ivn-maasenniers.nl 

 

 
 

Bezoekadres Clubgebouw 

 
IVN Maas en Niers 

Kampweg 10 

6591 XV Gennep 

Web-site: www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers 

mailto:secretaris@ivn-maasenniers.nl
http://www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers
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Doelstelling 

 
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, 

duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij iedereen, jong en oud, de natuur dichtbij 

beleven. 

 
De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied: 

a. ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, 

zijn cultuur en de levende, niet-levende omgeving; 

b. mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording, via zelf 

beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking; 

c. te bevorderen dat mensen in het algemeen en met name ook zij, die geroepen zijn tot 

besluitvorming in colleges, instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van 

deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de 

toekomst behoud en verbetering van de kwaliteit van de natuur en milieu tot uitdrukking 

worden gebracht in hun handelen; 

d. een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur en milieubesef, hetgeen wil 

zeggen dat mensen zich mede verantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te 

leven met de andere levende wezens en de stoffelijke wereld; 

e. zoveel mensen die de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijven, de gelegenheid 

te verschaffen als werkende leden deel te nemen aan de activiteiten van het IVN; 

f. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het 

milieu; 

g. verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, 

landschaps- of milieubescherming, te adviseren, te ondersteunen of er metterdaad mee 

samen te werken. 
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Beleidsplan 

 
Het beleidsplan omvat een aantal activiteiten om de doelstelling van onze vereniging te 

bereiken. 

• Natuurwandelingen met een gids 

• Natuurfietstochten met een gids 

• Onderhoud van het landschap 

• Organisatie van gidsencursussen, natuurcursussen en bijscholingen 

• Informatie voor leden en donateurs d.m.v. lezingen 

• Deelname aan de landelijke natuurwerkdag 

• Natuuractiviteiten met kinderen 

• Inventarisatie van planten 

• Inventarisatie van zoogdieren en reptielen 

• Inventarisatie van vogels 

• Waarnemingen en wandelingen met schoolklassen 

• Voorlichting geven inzake zoogdieren 

• Organisatie van de Nacht van de Nacht 

• Reageren op overheidsvoornemens of op die van anderen 

• Met de natuurkoffer interactieve presentaties geven in verpleeg/verzorgingstehuizen 

• Diapresentaties verzorgen in verpleeg/verzorgingshuizen en ten behoeve van o.a. 

verenigingen 

• Medewerking aan activiteiten van derden 

• Aanleg en onderhoud van wandelroutes 

• Aanleg en onderhoud van Natuurbelevingspad 

. 

Om bovenstaande te realiseren zijn er de volgende werkgroepen met hun eigen 

natuuraspecten: 

• Werkgroep Excursies 

• Werkgroep Cursussen 

• Werkgroep Jeugd 

• Werkgroep Landschapsbeheer 

• Werkgroep Insecten en vlinders 

• Werkgroep Vogels 

• Werkgroep Paddenstoelen 

• Werkgroep Planten 

• Werkgroep Bieb 

• Werkgroep PR en Communicatie 

• Werkgroep Natuur en Milieu 

Het werkgebied van IVN Maas en Niers omvat de gebieden in Noord Limburg en wel in 

de Gemeenten Gennep, Bergen en Mook en Middelaar. 
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Samenstelling bestuur IVN Maas en Niers 
 

 

 

Beloningsbeleid IVN Maas en Niers 
Bestuur noch leden krijgen een beloning voor verrichte werkzaamheden. Wel mogen zij 

gemaakte kosten declareren volgens in de Algemene Leden Vergadering vastgestelde 

richtlijnen. 

 

 
Ledenbeleid IVN Maas en Niers 
De vereniging IVN Maas en Niers  bestaat uit 350  leden waarvan 30 donateurs. 

 

Om de leden en donateurs meer bij de afdeling te betrekken brengt IVN Maas en Niers vier 

maal per jaar het verenigingsblad De MANIE uit. Daarnaast krijgen leden en donateurs met 

een e-mailadres regelmatig onze digitale nieuwsbrief. Hierin lezen zij alle nieuwtjes, 

wetenswaardigheden en ins en outs van onze afdeling. Groen, duurzaam, kort en krachtig! 

Ook gebruiken werkgroepen digitale middelen om hun leden en andere belangstellenden te 

informeren. 

Het bestuur heeft persoonlijk contact met de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering 

en het Nieuwjaarstreffen. 

Elke werkgroep heeft een coördinator. Regelmatig vergaderen de coördinatoren samen met 

het bestuur. 

• Jan Wolters (waarnemend voorzitter)  voorzitter@ivn-maasenniers.nl  
• Marcel Aaldering (secretaris) secretaris@ivn-maasenniers.nl 
• Harry van de Ven (penningmeester) penningmeester@ivn-maasenniers.nl 
• Peter Thönnissen (plv. penningmeester) bestuur1@ivn-maasenniers.nl 
• Jos Toonen (bestuurslid) bestuur2@ivn-maasenniers.nl 
• Hennie Dimmers (bestuurslid) bestuur3@ivn-maasenniers.nl 
• Marian Vink (bestuurslid) activiteiten@ivn-maasenniers.nl 
•  

 

mailto:voorzitter@ivn-maasenniers.nl
mailto:secretaris@ivn-maasenniers.nl
mailto:penningmeester@ivn-maasenniers.nl
mailto:bestuur1@ivn-maasenniers.nl
mailto:bestuur2@ivn-maasenniers.nl
mailto:bestuur3@ivn-maasenniers.nl
mailto:activiteiten@ivn-maasenniers.nl
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Resultatenrekening IVN Maas en Niers 

 
Het financieel verslag ( s.v.p aangeven welk jaar ) is per e-mail op aanvraag beschikbaar bij 

de penningmeester van IVN Maas en Niers. Stuur een e-mail naar: penningmeester@ivn-

maasenniers.nl  
 
 
 
 
 
 
 

 

Balans  per 31 december  IVN Maas en Niers 

 
De balans ( s.v.p aangeven welk jaar ) is per e-mail op aanvraag beschikbaar bij de 

penningmeester van IVN Maas en Niers. Stuur een e-mail naar: penningmeester@ivn-

maasenniers.nl  

mailto:penningmeester@ivn-maasenniers.nl
mailto:penningmeester@ivn-maasenniers.nl
mailto:penningmeester@ivn-maasenniers.nl
mailto:penningmeester@ivn-maasenniers.nl

