
Lidmaatschap IVN Born – Land van Swentibold 

 

IVN Born – Land van Swentibold is een vereniging actief in en rondom Born die deel uitmaakt van de 
landelijk opererende IVN-organisatie. Daarnaast werkt IVN-Born – Land van Swentibold intensief 
samen met de zusterverenigingen in de regio westelijke mijnstreek en op provinciaal niveau in het 
district IVN-Limburg. 

Maak je, of wil je, deel uitmaken van onze IVN-afdeling, dan kan dat op 2 manieren. Je kan lid 
worden van onze vereniging, of je kan donateur worden. De rechten en plichten van het 
lidmaatschap/donateurschap zijn formeel vastgelegd in onze statuten 
( https://www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold/statuten ) en ons huishoudelijk reglement. 
Hieronder staat een overzicht met de inhoud en voordelen van het lidmaatschap/donateurschap en 
de tarieven. 

 

Lidmaatschap 

 Als lid van het IVN Land van Swentibold heb je stemrecht op onze algemene 
ledenvergaderingen, bijvoorbeeld over de benoeming van bestuursleden, onze statuten, 
contributieverhogingen etc. 

 Als lid van het IVN Land van Swentibold ben je tevens lid van het landelijke IVN. Hiermee 
ondersteun je zowel onze lokale afdeling als de landelijke organisatie. Het landelijke IVN 
vertegenwoordigt alle lokale verenigingen, anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij 
inzake de natuur c.q. omgeving en ontwikkeld campagnes, cursussen en materialen die door 
de lokale afdelingen gebruikt kunnen worden. Het landelijk IVN is voor ons als afdeling 
onmisbaar.  

 Als lid ben je als vrijwilliger bij activiteiten van onze afdeling verzekerd, in het geval er zich 
kort samengevat een ongeval voordoet of er sprake is van aansprakelijkheid. De gemeente 
Sittard-Geleen heeft deze verzekering afgesloten voor alle vrijwilligersorganisaties in deze 
gemeente.  Zie voor meer informatie  
www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Verenigingsloket/Vrijwilligersverzekering_VNG 

 Je ontvangt het tijdschrift Mens en Natuur 4 maal per jaar met daarin onder meer informatie 
over natuur, ontwikkelingen bij de landelijke organisatie alsook artikelen over lokale 
afdelingen. 

 Indien gewenst kan je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Mens en Natuur die 12 maal 
per jaar verschijnt. Daarnaast kan je je aanmelden voor “ons IVN”, het digitale portaal waarin 
actuele informatie van het IVN voor leden van het IVN staat. Ouders met kinderen kunnen 
zich daarnaast aanmelden voor de digitale nieuwsbrief “Kind en Natuur”. 

 In de IVN-webwinkel ontvang je 10% ledenkorting. 
 Je ontvangt periodiek ons lokale afdelingsblad “Bron6”. 
 Je ontvangt korting op activiteiten zoals cursussen, lezingen etc. die door onze eigen afdeling 

worden georganiseerd, of die in samenwerking met IVN-afdelingen uit onze regio worden 
georganiseerd. 

 Tegen gereduceerd tarief kan je een abonnement op “De Natuurgids” nemen. Een tijdschrift 
dat 8 maal per jaar verschijnt over natuur, milieu en heemkunde in Limburg, waarin b.v. 
mooie, individueel te maken, wandelingen staan beschreven. Zie www.denatuurgids.nl 



 Je kan tegen gereduceerd tarief het Kasteelpark Born bezoeken. Informatie kan je hierover 
krijgen bij ons secretariaat (ivnborn.secretaris@gmail.com of 046-4511993) 
 

Huisgenootlid 

     Een huisgenootlid woont met een gewoon lid of een erelid op hetzelfde adres 
     Een huisgenootlid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid 
   Ontvangt geen afdelingsblad 
   Ontvangt niet het verenigingstijdschrift Mens en Natuur 

 
Donateurs 

 Als donateur van het IVN Land van Swentibold heb je geen stemrecht op onze algemene 
ledenvergaderingen. Wel mag je deze ledenvergaderingen bezoeken en je mening kenbaar 
maken. 

 Als donateur ben je als vrijwilliger bij activiteiten van onze afdeling verzekerd, in het geval er 
zich kort samengevat een ongeval voordoet of er sprake is van aansprakelijkheid. De 
gemeente Sittard-Geleen heeft deze verzekering afgesloten voor alle vrijwilligersorganisaties 
in deze gemeente.  Zie voor meer informatie  
www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Verenigingsloket/Vrijwilligersverzekering_VNG 

 Je ontvangt periodiek ons lokale afdelingsblad “Bron6”. 
 Je ontvangt korting op activiteiten zoals cursussen, lezingen etc. die door onze eigen afdeling 

worden georganiseerd, of die in samenwerking met IVN-afdelingen uit onze regio worden 
georganiseerd. 

 Tegen gereduceerd tarief kan je een abonnement op “De Natuurgids” nemen. Een tijdschrift 
dat 8 maal per jaar verschijnt over natuur, milieu en heemkunde in Limburg, waarin b.v. 
mooie, individueel te maken, wandelingen staan beschreden. Zie www.denatuurgids.nl 

 Je kan tegen gereduceerd tarief het Kasteelpark Born bezoeken.  Informatie kan je hierover 
krijgen bij ons secretariaat ( ivnborn.secretaris@gmail.com of 046-4511993). 
 

Tarieven 

Soort lid 
___________ 

 
_________________________ 

 
_____________________ 

IVN-lid 
€ 25 p. jr.  

4 x per jaar het landelijke  
tijdschrift Mens en Natuur 

Periodiek het 
afdelingsblad Bron6 

Donateur 
€ 12,50 p. jr. 

  
Periodiek het 
afdelingsblad Bron6 

Huisgenoot-lid  
€ 12,50 p. jr.  

Is samen met een IVN-lid  
ondersteunend lid van 
het IVN. 

  

Als je IVN-lid of donateur wordt kan je dit lidmaatschap combineren met een abonnement tegen 
gereduceerd tarief op De “Natuurgids”. € 17,00 per jaar in plaats van € 19,00.  

 



Praktisch 

Aanmelden: 

Via de link  https://www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold/Aanmeldingsformulier .  
Via het formulier op deze pagina kunt u ook de Natuurgids bestellen.  

Informatiepakket: 

U kunt ook eerst geheel vrijblijvend een informatiepakket aanvragen bij het secretariaat 
(ivnborn.secretaris@gmail.com) om te bekijken of een lidmaatschap aantrekkelijk voor u is 

Wijzigingen: 

 Indien een lid aan een andere afdeling gekoppeld wil worden, kan dat worden doorgegeven 
aan de Servicedesk van het landelijk bureau via (020) 622 81 15 of servicedesk@ivn.nl.  

 Opzeggingen en overige wijzigingen kunnen per email worden doorgegeven aan de 
ledenadministratie ( ivnborn.leden@gmail.com ). In geval van een opzegging vragen wij de 
reden van opzegging te vermelden (op vrijwillige basis) 

Lidmaatschapsduur: 

Het lidmaatschap loopt van de dag van inschrijving tot het einde van het kalenderjaar en wordt 
verrekend naar het aantal resterende kwartalen binnen die periode met een minimum van één 
kwartaal.  
Na afloop van het eerste of enig volgend lidmaatschapsjaar wordt het telkens automatisch verlengd 
met een vol kalenderjaar, tenzij minimaal twee maanden voor het verstrijken van een kalenderjaar 
wordt opgezegd. Dat kan per e-mail via de ledenadministratie (ivnborn.leden@gmail.com) of 
schriftelijk bij het secretariaat p/a Marcus Aurelius 21, 6121 NX, Born. 

Voorwaarden: 

De contributie en de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. De contributiebedragen 
worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van IVN Born-Land van Swentibold. 

 


