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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 De Oude IJsselstreek. 

 

 

RSIN-nummer 
 

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van IVN 
De Oude IJsselstreek is 816438274. 

 

 

Contactgegevens  
 

IVN De Oude IJsselstreek 
Secretariaat 
Wissinklaan 6 
7065 BP Sinderen 
Telefoonnummer: 06 50470431 
E-mail: secretaris@ivn-doij.nl 
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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. 
Statutair is dit als volgt geformuleerd. 

 

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 
 Deelname aan de landelijke natuurwerkdag 
 Onderhoud van de NME-tuin in Zevenaar 
 Organiseren van Natuur Actief-avonden 
 Natuuractiviteiten met kinderen 
 Inventarisatie van planten 
 Inventarisatie van zoogdieren en reptielen 
 Waarnemingen 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  
 Vogeltellingen 
 Medewerking aan activiteiten van derden 

 

Bovenstaande activiteiten worden uitgevoerd door de volgende werkgroepen. 

Binnen IVN De Oude IJsselstreek kennen we vier regiowerkgroepen: 
 De Liemers 
 Graafschap 
 Rondom Strang & Iessel 
 Montferland 

Daarnaast zijn er andere werkgroepen met hun eigen natuuraspecten: 
 Werkgroep Natuur Actief 
 Werkgroep Cursussen 
 Werkgroep Landschapsbeheer 
 Vogelwerkgroep 
 Zoogdierenwerkgroep 
 Werkgroep PR en Communicatie 

Het werkgebied van IVN De Oude IJsselstreek omvat de gemeenten Montferland, 
Rijnwaarden, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Doetinchem, Doesburg, Bronckhorst (deel) 
en Oude IJsselstreek. 
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Samenstelling bestuur IVN De Oude IJsselstreek 
 

Voorzitter Gerard van der 
Kamp 

0313 474182 voorzitter@ivn-doij.nl 

Secretaris  
Ledenadministratie 

Ellis Breukelaar 06 50470431 secretaris@ivn-doij.nl 

Penningmeester Rita Hofstede 0316 261514 penningmeester@ivn-doij.nl 
Algemeen bestuurslid John Westerdiep 0314 334887  
Algemeen bestuurslid Joop Willemsen 06-53805370  
 

 

 

Beloningsbeleid IVN De Oude IJsselstreek 
 

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 De Oude IJsselstreek 
 

De vereniging IVN De Oude IJsselstreek telde op 31 december 2018 360 leden  
en 88 donateurs. 

Om de leden en donateurs meer bij de afdeling te betrekken brengt IVN De Oude 
IJsselstreek in samenwerking met KNNV-afdeling regio Doetinchem vier maal per jaar het 
verenigingsblad De Composiet uit. Daarnaast krijgen leden en donateurs met een e-
mailadres maandelijks onze digitale nieuwsbrief Digitalis. Hierin leest u 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. Vier maal per jaar vergaderen de coördinatoren 
samen met het bestuur. 
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Jaarverslag van het bestuur IVN De Oude IJsselstreek over 
2018 
 
Algemeen 

Het bestuursjaar 2018 stond vooral in het teken van bespreekpunten over de nieuwe 
conceptstatuten, een aangepast huishoudelijk reglement en de algemene verordening 
gegevensbescherming. 

De nieuwjaarsbijeenkomst werd georganiseerd door de regiowerkgroep De Liemers op 
zaterdag 13 januari bij de Schippershorst in Lobith. Er was een grote opkomst van  110 
leden die, na ontvangst door het bestuur, binnen konden genieten van een presentatie over 
de regio of deelnamen aan een wandeling door de aanliggende Geuzenwaard. 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op 17 maart in het clubgebouw van 
Schuttersvereniging Willem Tell in Silvolde. De organisatie lag in handen van de 
regiowerkgroep Rondom Strang en Issel. 

De voorzitter Herman Obbink en bestuurslid Rob van den Dikkenberg waren aftredend en 
niet herkiesbaar. In hun plaats werden verkozen: Joop Willemsen als bestuurslid en Gerard 
van der Kamp als voorzitter. 

Dit jaar hebben we vijf jubilarissen in het zonnetje gezet: Herman Nijhof (40 jaar lid), Gerbert 
Strang, George van Groningen, Ber Onderwater en Ina van der Vlist (25 jaar lid) 

Tevens werd afscheid genomen van Janrein van Oostrum als coördinator van de werkgroep 
Rondom Strang en Iessel. Zijn opvolger is Frank ter Berg. 

Naast de gebruikelijke agenda was een belangrijk onderwerp het vaststellen van de nieuwe 
Statuten. Unaniem werden de nieuwe Statuten door de aanwezige leden aangenomen. 

Om dit rechtsgeldig te kunnen doen zou 3/4 van de leden aanwezig moeten zijn. Voor onze 
afdeling tenminste 270 leden.  

Dat aantal werd niet gehaald en dus zag het bestuur zich genoodzaakt een extra ALV uit te 
schrijven conform de voorschriften in de oude Statuten. 

Na het formele gedeelte konden de 40 aanwezigen deelnemen aan een wandeling naar de 
Paasberg of binnen genieten van een presentatie over de regio Rondom Strang en Iessel. 
Na afloop vielen de zelfgemaakte soepen en biologische (belegde) broodjes zeer in de 
smaak. 

Voorafgaande aan een bijeenkomst van de Vogelwerkgroep werd op 16 april de korte extra 
ALV gehouden. Op die vergadering is er door 2/3 van de aanwezige leden instemming 
verleend aan de nieuwe Statuten. 

Op 23 mei werd de ‘Akte van Statutenwijziging’ bij Trajectum Notariaat gepasseerd. 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft vier keer vergaderd bij de secretaris in Gaanderen.  

De coördinatoren kwamen eveneens vier keer bijeen in het gemeentehuis van Oude 
IJsselstreek of de Ruumte in Halle. 
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Veel tijd is gestoken in alle zaken die verband houden met de invoer van de wet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Zo werd er een Privacy Statement opgesteld, zijn 
databestanden kritisch doorlopen, werden verwerkingsovereenkomsten afgesloten en is er 
een Beleidsplan AVG vastgesteld. 

Vervolgens is het Huishoudelijk Reglement aangepast aan de vernieuwde Statuten. 

In verband met de bestuurswisseling zijn er geen bijeenkomsten in regioverband of van het 
Landelijk Overleg bezocht. 

Samenwerking met KNNV-afdeling regio Doetinchem 

Op 30 november heeft het jaarlijks overleg plaats gehad tussen de besturen van KNNV 
afdeling regio Doetinchem en IVN afdeling De Oude IJsselstreek. 

De KNNV afdeling wordt vanaf 2019 ingrijpend gewijzigd en gaat in afgeslankte vorm verder, 
met de focus op twee onderdelen: beheer en excursies op De Zumpe. 

De samenwerking met betrekking tot de Composiet wordt vermoedelijk beëindigd in 2020, de 
samenwerking binnen Natuur Actief stopt eveneens, deelname aan de Vogelwerkgroep blijft 
bestaan. 

Dit alles na een uitspraak van de Jaarvergadering van de KNNV begin 2019. 

Werkgroepen 

De werkgroepen vormen het hart van de afdeling.  

In de jaarverslagen - die op onze website zijn te lezen - staat goed beschreven dat 2018 
weer een zeer gevarieerd aanbod kende van velerlei activiteiten. 

Naast de wandel- en fietsexcursies zijn er succesvolle jeugdactiviteiten georganiseerd 
(Graafschap, Strang en Iessel) en scholenprojecten opgezet (o.a. door De Liemers samen 
met NME Zevenaar en in Doetinchem).  

Maar ook bijvoorbeeld tuinwerkdagen, leuke werkgroepuitjes, IVN promotie bij de tuinbeurs 
en Open Monumentendagen. 

Ondanks de lange zeer warme zomer zijn alle traditionele maandagavondwandelingen van 
regiowerkgroep Montferland doorgegaan en trokken weer veel publiek. 

Op het terrein van scholing is er een determineercursus gegeven, een vogelcursus voor 
beginners en samen met de Vlinderstichting twee succesvolle cursussen: libellen&juffers en 
nachtvlinders. 

Bij de vele activiteiten en excursies van de Vogelwerkgroep en de Zoogdierenwerkgroep 
dient het belang te worden onderstreept van de vaak jarenlang durende inventarisaties, 
tellingen en monitoringen.  

Een niet te onderschatten belangrijke investering van de vrijwilligers in data voor wetenschap 
en beleid. 

De werkgroep Landschapsbeheer heeft elke maand een zaterdag gewerkt aan kleine 
landschapselementen als schonen van poelen, het knotten, opslag verwijderen, fruitbomen 
snoeien en houtrillen maken. 
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De ijzersterke formule van Natuur Actief  is niet meer weg te denken uit ons jaarprogramma. 
De leuke, informatieve avonden van én door natuurliefhebbers trekken een groot publiek. 

Jaarprogramma 

Het Jaarprogramma 2018, gepubliceerd op onze karakteristieke en opvallende folder (meer 
dan 5000 exemplaren) en de website, staat als een huis. 

De werkgroep PR en communicatie weet de vele excursies en activiteiten op een 
aantrekkelijke en eigentijdse manier onder de aandacht te brengen van belangstellenden. 

Naast de altijd actuele website met aankondigingen en verslagen worden de nieuwsbrief 
Digitalis en het ledenblad De Composiet rijkelijk gevuld en door menigeen goed gelezen. 

Ook de Facebookpagina en Twitter kennen een steeds groter bereik. 

Alle cijfers met betrekking tot de deelname aan onze activiteiten zijn te vinden op de 
Bereikbaarheidsmeting 2018. 

Duurzaamheid 

Sinds de Statutenwijziging luidt de officële naam van onze afdeling:” IVN Instituut voor 
Natuureducatie en duurzaamheid, Afdeling De Oude IJsselstreek”. 

In de landelijke ‘Meerjarenvisie IVN 2011’ staat te lezen: 

“IVN maakt de verbinding tussen natuur en duurzaamheid. IVN ambieert een 
maatschappelijk zichtbare rol in het stimuleren van bewustzijn over een duurzame balans op 
Aarde, en over de mogelijkheden om daar als individu aan bij te dragen.” 

Binnen onze afdeling is het niet gelukt om een werkgroep van de grond te krijgen die zich 
nadrukkelijk met dit thema bezig houdt. Wel worden er op kleinere schaal door diverse leden 
initiatieven ontplooid en uitgevoerd.  

Bewustwording van het effect van menselijk handelen, duurzaam gedrag, biodiversiteit, 
produceren, consumeren moeten op de lange duur leiden tot verandering in denken en doen. 
Een opgave voor de komende jaren! 

De werkzaamheden van de Stichting Milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek – die veelal aan 
onze aandacht ontsnappen - mogen hierbij niet onvermeld blijven. 

Financiën  

De financiële positie van de afdeling blijft onverminderd gezond. 

Dit jaar is er geïnvesteerd door subsidieverlening aan de Vogelwerkgroep bij de aanschaf 
van twee telescopen met statieven en draagtassen én door uitbreiding van de nodige 
apparatuur voor de Zoogdierwerkgroep. Door nieuwe batdetectors, wildcamera’s en 
zogenaamde ‘struikrovers’ kan er meer onderzoek worden verricht en de bevindingen met 
een groter publiek gedeeld. 

Conform een besluit van de ALV in 2016 is de contributie in dit kalenderjaar verhoogd naar  
€ 24 per lid en voor het huisgenootlid naar € 12. 

Het contract met de drukker van De Composiet is op voorstel van KNNV-afdeling 
Doetinchem-  vooruitlopend op de ingrijpende veranderingen in hun organisatie - 
teruggebracht tot het uitbrengen van een nummer met een minimum van 16 pagina’s. 

De toekomstige ontwikkeling van De Composiet blijft een punt van zorg en aandacht. 
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Leden en donateurs 

In 2018 heeft onze afdeling 26 nieuwe leden en 3 huisgenootleden mogen verwelkomen. Er 
is één nieuwe donateur bijgekomen. 

Het lidmaatschap van 24 leden en het donateurschap van 6 donateurs is, doorgaans op 
eigen verzoek,beëindigd. Twee leden hebben hun lidmaatschap omgezet in een 
donateurschap. Eén lid en een donateur zijn overleden. 

Hiermee komt het totale bestand op 1 januari 2019 op 

290 lokale leden, 36 huisgenootleden, 33 landelijke leden en één gastlid. 
Daarnaast ondersteunen 88 donateurs onze afdeling. 

In totaal heeft onze afdeling op 1 januari 2019 360 leden en 88 donateurs. 

 

Resultatenrekening 2018 IVN De Oude IJsselstreek 
Het financieel verslag is per e-mail op aanvraag beschikbaar bij de voorzitter van IVN De 
Oude IJsselstreek. Stuur een e-mail naar: voorzitter@ivn-doij.nl.  

 

Balans IVN De Oude IJsselstreek per 31 december 2018 
De balans is per e-mail op aanvraag beschikbaar bij de voorzitter van IVN De Oude 
IJsselstreek. Stuur een e-mail naar: voorzitter@ivn-doij.nl.  


