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ANBI GEGEVENS IVN-AFDELING DE BILT E.O. (definitieve 
versie 08.09.2022) 
 
Algemeen 
Statutaire naam: IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling De Bilt en omstreken (IVN 
De Bilt e.o.) 
RSIN / fiscaal nummer: 804841962 
KvK nummer: 40479444 
ABNI-status: Ja 
Bankrekening: NL44INGB0001690035 
 

Contactgegevens 
Postadres  : Gaailaan 14, 3722 ZH Bilthoven 
Telefoonnummer : 030-2288148 (voorzitter) 
E-mailadres  : secretariaat@ivndebilt.nl 
Website  : http://www.ivndebilt.nl/ 
 

Missie en Doelstelling 
Het IVN-De Bilt e.o. draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen actief te betrekken bij 
natuur, milieu en landschap. Door mensen meer kennis van en waardering voor de natuur bij te 
brengen, voelen zij zich ook meer betrokken bij het behouden van natuur, milieu en landschap en 
hebben zij dus meer oog voor duurzaamheid. 
 
Infographic realisatie 2021 

Onderstaande infographic geeft een beknopt overzicht van bereikte resultaten over 2021. 

 

http://www.ivndebilt.nl/
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Actueel beleidsplan 
Hoewel het IVN-De Bilt e.o. een relatief kleine afdeling is, probeert het zijn missie toch vol verve op 
te pakken. Het doet dat voornamelijk via de diverse werkgroepen, waarvan de activiteiten door het 
bestuur worden gecoördineerd. Jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) legt het 
bestuur verantwoording aan zijn leden af. Er is door het bestuur Beleidsplan 2020-2025 opgesteld, 
dat evenwel nog niet door de ALV is vastgesteld. De daarin verwoorde visie, doelstellingen en 
kernwaarden gelden evenwel onverkort. Na het Jaarplan 2020 zijn geen nieuwe jaarplannen 
ontwikkeld. In de eerstvolgende ALV zal een geactualiseerde versie van het Beleidsplan, voor de 
periode 2023-2028, met bijbehorende jaarplannen aan de orde worden gesteld. Bij het IVN-De Bilt 
e.o. zijn de volgende werkgroepen actief: 
 

• Natuurbeleving (onderdeel van Natuur & Inventarisaties) 
Deze werkgroep organiseert jaarlijks een groot aantal wandelingen door de diverse landschappen en 
natuurgebieden zoals deze in en in de nabijheid van de gemeente De Bilt voorkomen. Zo kunnen de 
burgers kennisnemen van de natuur met bijbehorende flora en fauna zoals deze in hun eigen 
leefomgeving voorkomt en zich zo bewust worden van de bijzondere waarde van zowel de natuur als 
het landschap. 
Ook worden er jaarlijks bepaalde thema-wandelingen georganiseerd, waarin er dan bijzondere 
aandacht voor een bepaald fenomeen is, zoals de midzomeravondwandeling. De laatste jaren staat 
bij de wandelingen niet alleen het leren kennen van bepaalde planten of dieren voorop, maar met 
name ook de beleving van het landschap of de natuur. 
 

• Inventarisaties (onderdeel van Natuur & Inventarisaties) 
De werkgroep richt zich op het uitvoeren van meerjarig inventarisatie onderzoek in de regio. Met dit 
onderzoek worden trends in op-, en neergang van de onderzochte soorten in kaart gebracht.  Over 
de resultaten wordt periodiek gerapporteerd aan publiek en de beheerders van natuurterreinen. De 
afgelopen 10 jaar is gerapporteerd over de volgende soorten: Muizen (Oostbroek); Marterachtigen 
(das, boommarters); Uilen en roofvogels; De zwarte specht; en in opdracht van RAVON: Amfibieën en 
reptielen (Beerschoten). 
 

• Natuurgidsenopleiding (NGO) 
Deze werkgroep organiseert eens in de 5 jaar, samen met het IVN  Eemland, de Natuurgidsencursus 
met het doel om de deelnemers vanuit het  IVN De Bilt e.o., nadat zij hun diploma hebben behaald, 
in te kunnen zetten voor educatieve activiteiten namens de afdeling. In 2022 start een nieuwe editie 
die volgens planning in 2024 zal worden afgerond. 
 

• Natuur & Milieu 
Deze werkgroep richt zich op een duurzame ontwikkeling van de gemeente De Bilt met daarbij 
bijzondere aandacht voor waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie zoals deze binnen de 
gemeente De Bilt voorkomen. Zij richt zich daarbij voornamelijk  op beleidsbeïnvloeding. Zo volgt zij 
niet alleen het gemeentelijke en ook provinciale beleid op de voet en probeert dat dan in voor de 
natuur positieve zin bij te stellen, maar participeert waar mogelijk ook bij de ontwikkeling van 
bepaalde plannen, zoals bij het opstellen van gebiedsplannen (denk aan o.a. 
Landschapsontwikkelingsplan), maar ook bijvoorbeeld bij het Groenstructuurplan en meer recentelijk 
ook de Omgevingsvisie van de gemeente De Bilt. 
 

• Natuur & Communicatie 
Deze werkgroep verzorgt de PR voor de afdeling, waaronder de nieuwsbrief De 
Vleugelnoot. Hierin worden zowel de leden als donateurs op de hoogte gesteld van de verschillende 
activiteiten van de werkgroepen, evenals van de bijzondere (natuur)waarnemingen zoals deze door 
(bepaalde) leden/donateurs worden gedaan. 
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Om tot een goede afstemming tussen de afdelingen te komen, participeert de Afdeling IVN-De Bilt 
e.o. in het zogenaamde regio-overleg, dat op zijn beurt is vertegenwoordigd in de Landelijke Raad. 
Ook wordt waar mogelijk bij activiteiten samengewerkt met gelijkgestemde organisaties, zoals de 
Stichting Utrechts Landschap.  
 

• Natuur & Kind 
Deze werkgroep organiseert activiteiten voor de jeugd. Tot 2021 werd dit in samenwerking gedaan 
met Stichting Het Utrechts Landschap. De locatie Beerschoten wordt door het Utrechts Landschap 
gerenoveerd en er is nog geen zicht op iemand die met het IVN de voorheen gezamenlijk uitgevoerde 
activiteiten zal voortzetten. IVN zoekt daarom vervangende ruimte op een van de vele landgoederen 
die de gemeente De Bilt rijk is. In het najaar 2022 hebben voorzitter en vicevoorzitter overleg met de 
wethouder van de gemeente De Bilt om te bezien of en op welke wijze educatie van kinderen en 
jongeren in wederzijdse samenwerking nader gestalte kan krijgen. 
 

• Natuur & Ouderen (Groen Grijs en gelukkig) 
Deze werkgroep beoogt met zijn activiteiten ouderen in de gemeente een gelukkige ochtend of 
middag te bezorgen door de ouderen met behulp van zorgverleners en vrijwilligers positieve effecten 
van de natuur te laten ervaren, zelfs als die ouderen daarvoor niet meer in de natuur zelf zouden 
kunnen verblijven. 
 

Leden 
IVN De Bilt heeft: 

• Landelijke leden, van wie de contributie via de landelijke IVN wordt geïnd en waarbij die 
contributie na inhouding van de landelijke bijdrage wordt overgemaakt naar IVN De Bilt e.o.; 

• Plaatselijke leden van wie de contributie via de afdelingspenningmeester wordt geïnd 
waarna de landelijke bijdrage wordt overgemaakt naar de landelijke IVN; 

• Donateurs 
Leden en donateurs ontvangen één keer per jaar het afdelingsblad De Vleugelnoot. 
Daarnaast ontvangen onze leden vier keer per jaar het landelijke blad Mens en Natuur. De 
bestuursleden en functionarissen van de afdeling ontvangen via e-mail de nieuwsbrief Stuifmail. 
Voor bestuurders en die leden, die zich daarvoor hebben ingeschreven, bieden daarnaast de 

landelijke en regionale IVN-site in "ons.ivn" een schat aan informatie.  

Uit de ledenadministratie blijkt (peildatum 31.08.2022) dat de afdeling 100 leden heeft van wie er  37 

in de gemeente zelf wonen. Hetgeen betekent dat er een speerpunt moet worden gemaakt van 

ledenwerving binnen de gemeente. 

 

Verslaglegging 
Voorafgaande aan de jaarlijkse ALV worden het Jaarverslag van het bestuur, het Financieel 
jaarverslag en Begroting van de penningmeester, evenals de Jaarverslagen van de diverse 
werkgroepen gepubliceerd in de Vleugelnoot. 
 

Financiële verantwoording 
IVN De Bilt e.o. staat er per saldo financieel gezond voor. Het eigen vermogen vormt  
met een bedrag per 31 december 2021 van € 16.246 een constante buffer voor continuïteit van haar 
activiteiten. Aangehecht zijn de Realisatie 2021 en de begroting 2022 zoals die door de 
Ledenvergadering in mei 2022 zijn goedgekeurd en vastgesteld. De afzonderlijke baten en lasten zijn 
daar breder in verwoord.  
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Samenstelling BESTUUR 
Conform besluit van de in mei 2022 gehouden Ledenvergadering 

• Ronald Emons  : Voorzitter 

• Patrick Greeven : Vicevoorzitter 

• Judith Stoker   : Secretaris a.i. 

• Wim Westland  : Penningmeester 

• Jaap Milius   : Lid 

 

Beloning 
Bestuur noch leden krijgen een beloning voor verrichte werkzaamheden. Wel mogen zij gemaakte 
kosten declareren volgens in de ledenvergadering vastgestelde richtlijnen. 
 


