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Jaarverslag 2021 werkgroep PR & Communicatie 
 
Samenstelling werkgroep 
 
De werkgroep bestond op 31 december 2021 uit 12 personen:  

 Martha Jonker (namens regiowerkgroep De Liemers) 
 Riet van Dijk (namens Tentoonstellingen) 
 Grada van Zijderveld (namens het Winkeltje) 
 Maaike Menting (namens regiowerkgroep Montferland) 
 Gertrud Mulders (coördinator) 
 Harry Pleijhuis (webmaster, namens Natuur Actief) 
 Janrein van Oostrum (namens De Composiet) 
 Wilber Thus (digitale alleskunner) 
 Olga Spekman (namens regiowerkgroep Graafschap) 
 Jeltje Berendsen (namens de Vogelwerkgroep, de Zoogdierwerkgroep en 

regiowerkgroep Rondom Strang en Iessel) 
 Ellis Breukelaar (Instagram) 
 Paul Roelofs (Twitter) 

 
Vacatures binnen de werkgroep PR en Communicatie 
        
Er staan (nog) een aantal vacatures open binnen onze werkgroep, te weten: 

 Vrijwilliger voor het maken van tentoonstellingen (opvolging van Riet). Riet wil het 
samenstellen van tentoonstellingen overdragen.  

 Coördinator voor het Winkeltje (opvolging van Grada).  
 Redactielid voor De Composiet. De bezetting van de redactie van De Composiet is niet 

optimaal. Diverse bestuursleden houden zich nu bezig met de aanvoer van kopij, de 
opmaak in Editoo en het controleren van de geplaatste teksten. 

 
De vacature voor de enthousiasteling die onze activiteiten via Twitter wil delen is in 2021 
vervuld: Paul Roelofs heeft zich gemeld en daar zijn we blij mee! 
Voorlopig wordt geen actie ondernomen op de overige vacatures, in afwachting van 
ontwikkelingen rondom corona.  
 
 
Vergaderfrequentie/bijeenkomsten 
De werkgroep heeft in 2021 niet vergaderd. 
Eind augustus hebben we een werkgroepuitje 
gehouden: een excursie over het landgoed van 
Huis Sevenaer (gegeven door Roel Brocx, 
mede-IVN'er), gevolgd door een heerlijke lunch 
bij Eet-Lokaal. We kijken terug op een 
geslaagde dag!   
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Nieuwe plannen  
 Nieuwe website 

Landelijk IVN gaat overstappen naar een nieuwe website. Wij liften mee - de meningen 
hierover zijn verdeeld. Na vijf jaar gebruik van de huidige website zijn we nu voornamelijk 
bezig met het plaatsen van activiteiten, nieuwsberichten en het toepassen en koppelen 
van webformulieren. Dit begint zijn vruchten af te werpen - nagenoeg alle activiteiten 
hebben al een keer op de website gestaan, het is een kwestie van dupliceren, datum 
aanpassen (eventueel een kleine wijziging in de tekst en een andere foto) en de activiteit 
staat weer als zodanig vermeld. De webformulieren zijn inmiddels goed ingericht en met 
nagenoeg één druk op de knop aan een activiteit te koppelen. De werkdruk wordt 
gaandeweg minder in plaats van meer; daarom is onze werkgroep niet happig op een 
nieuwe website. Het is de bedoeling dat de volledige inhoud (content) van de huidige 
website wordt overgenomen op de nieuwe website. Er wordt vanuit landelijk websupport 
echter geen garantie gegeven dat dit ook gaat lukken. We zitten uiteraard niet te 
wachten op 'dubbel werk'. 
Onze werkgroep wil graag goed ondersteund worden in de transitie naar de nieuwe 
website - bij voorkeur door het bijwonen van fysieke trainingen/cursussen, op een locatie 
in de buurt. Dus niet online, via Zoom of Teams. Onze wens is om autonoom te blijven in 
het voeren van de redactie over onze website - dit mag niet landelijk worden 
gecentraliseerd/overgenomen 
We vragen om een helder tijdspad - wanneer komen de trainingen, wanneer kunnen we 
gaan proefdraaien, wanneer gaat de nieuwe website in de lucht? 
 

 Onderlinge afstemming sociale media 
Nu we op alle sociale media actief zijn wordt het zaak dat we daar goede onderlinge 
afspraken over gaan maken. Een bijeenkomst wordt gepland in het jaar 2022. 

 
Gerealiseerd in 2021: 

 Nieuwe visitekaartjes 
Er zijn 2000 visitekaartjes gedrukt, conform de huisstijl van IVN. 

 Twitter- het account is weer actief.  
 Promotiefilm: De werkgroep heeft plannen voor het maken van een promotiefilmpje waar 

alle reguliere activiteiten van de afdeling in te zien zijn. Inmiddels heeft Rob van den 
Dikkenberg toegezegd deze film te gaan maken. Door corona loopt dit project vertraging 
op.  

 
Activiteiten ten aanzien van de website: 

 Vijf webbeheerders en één webmaster houden zich bezig met het actualiseren van de 
van de basisgegevens op de website. 

 Er zijn 23 nieuwsberichten op de website gepubliceerd (in 2020: 56 nieuwsberichten). 
 Er zijn 61 activiteiten op de website geplaatst, dit komt overeen met het jaarlijks 

gemiddelde van 60-65 activiteiten. Echter, door corona zijn er ca 45 activiteiten 
geannuleerd. 
In de periode waarin de maatregelen zijn versoepeld zijn er 15 excursies met verplichte 
aanmelding doorgegaan. 

 De website heeft in 2021 12.621 unieke websitebezoekers getrokken (in 2020: 17.788 
unieke bezoekers). 

 Het aantal nieuwe websitebezoekers bedraagt 10.609 (in 2020: 16.218 nieuwe 
bezoekers). 

 Er zijn 78.162 pagina's bezocht door de websitebezoekers (in 2020: 79.360 bezochte 
pagina's).  Per bezoek werden circa 5 pagina's bezocht. Gemiddeld was men tijdens een 
bezoek 2,5 minuten op onze website. 
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Top 10 meest bekeken pagina's: 

1. Home pagina 
2. Activiteiten 
3. Vogelwerkgroep 
4. Werkgroepen pagina 
5. Welkom op De Zumpe 
6. Oost Achterhoek 
7. Rondje Byvanck Beek 
8. Routes/IVN routes 
9. Wat wij Doen 
10. Ons Aanbod 

 
Facebookpagina  
De Facebookpagina van IVN De 
Oude IJsselstreek is een portaal 
naar de website. 
Er zijn momenteel 1107 volgers 
(in 2020: 920 volgers). 
De Facebookpagina heeft in 
december 2021 976 likes (in 
2020: 856 likes).  
 
Daarnaast hebben we op 
Facebook (ook gekoppeld aan 
onze pagina) een IVN-groep 
met IVN’ers en sympathisanten 
uit eigen regio maar ook uit het hele land. Hierop worden ook onze eigen 
activiteiten/evenementen/verslagen gedeeld, maar ook wel berichten (door anderen/externe 
leden) elders uit het land. Soms worden er vragen gesteld over natuur gerelateerde 
waarnemingen/onderwerpen. Deze groep bevat 431 leden. 
 
YouTube 
We hebben een eigen YouTube-kanaal op internet, waar over het algemeen een enkele keer 
filmpjes (van leden) op geplaatst worden. In het jaar 2021 heeft de werkgroep Natuur Actief dit 
podium gebruikt om reportages te plaatsen, als vervanging voor hun avonden met lezingen. Ons 
You Tube-kanaal heeft tot nu toe 39 (vaste) abonnees.  

Twitter 
Op Twitter (@IVN_DOIJ) hebben wij 267 volgers (in 2020: 268). Hopelijk komen er 
meer volgers, nu wij een nieuw werkgroeplid hebben dat zich hiermee bezig gaat 
houden.  

 
Instagram  
Dit account is gekoppeld met onze Facebook-pagina en zal met name worden gebruikt om met 
een aansprekende foto én een doorlink naar onze website volgers attent te maken op ons 
excursieaanbod. Eind 2021 hebben we 286 volgers (2020: 136 volgers). Er zijn 42 berichten 
geplaatst met gemiddeld 20 likes per bericht.  

 



 

Nieuwsbrief Digitalis 
Digitalis verschijnt normaliter 10x
uitzondering van de maanden

 Er zijn 8 nieuwsbrieven
 Er zijn 2 nieuwsbrieven
 Berichten van het bestuur:
 Digitalis heeft 1037 abonnees,
 Klimop! heeft 187 abonnees,
 671 personen zijn geabonneerd

De Composiet 
In het jaar 2021 is De Composiet

Jaarprogramma
Onze
vanwege
Ondanks
folder
De coördinatie
dankzij
nieuwe
In totaal
jaarprogramma's
als onder
 
 

 
 
Het Winkeltje  
Het Winkeltje heeft zich in 2021
de Nacht. 
 
Helaas hebben we onze collectie
tweedehands boeken zijn doorgenomen
overgedragen aan Amnesty.  
In het jaar 2021 hebben we géén
 
Samenwerking met VVV's/gemeenten
In de gemeente Doetinchem worden
staan aan de gemeentegrenzen.
 
Advertentie- en sponsorbeleid
Deze bedrijven/sponsoren ondersteunden
in onze Composiet en/of als sponsor

 Bluegreen Electronics,
 Hans Radstake Schilderwerken
 Praktijk Bellis, Sinderen
 NatuurlijkBUITEN, Sinderen
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10x per jaar, op de 20e kalenderdag van de maand,
maanden juli en december. Klimop! verschijnt in principe

nieuwsbrieven Digitalis verzonden. 
nieuwsbrieven voor de jeugd Klimop! verstuurd. 

bestuur: 1 (uitnodiging ALV). 
abonnees, bestaande uit leden en niet-leden (in

abonnees, bestaande uit leden en niet-leden (in 
geabonneerd op de nieuwsbrief van onze werkgroep

Composiet vier keer uitgebracht en verstuurd, 515 exemplaren

Jaarprogramma 
Onze folder met het jaarprogramma 2021 (oplage
vanwege corona voor een groot deel bij het oud papier
Ondanks corona hebben we besloten voor het jaar
folder uit te brengen, met een kleinere oplage. 

coördinatie en samenstelling van het jaarprogramma
dankzij ieders inzet op rolletjes verlopen. We zijn 
nieuwe drukker en zijn tevreden over het resultaat.

totaal zijn er in december 2500 jaarprogramma’s
jaarprogramma's zijn verspreid onder zowel onze

onder de leden van KNNV afdeling regio Doetinchem.

2021 gepresenteerd bij/op de Natuurgidsenopleiding

collectie tweedehands boeken niet of beperkt kunnen
doorgenomen en de boeken welke niet verkoopbaar

 
géén tentoonstelling georganiseerd.  

gemeenten in de regio 
worden onze activiteiten vermeld op de digiborden,

gemeentegrenzen. 

sponsorbeleid 
ondersteunden in 2020 IVN De Oude IJsselstreek

sponsor door middel van een financiële bijdrage:
, Ulft  

Schilderwerken, Doetinchem 
Sinderen 

Sinderen 

maand, met 
principe 4x per jaar. 

(in 2020: 979). 
 2020: 165). 

werkgroep Natuur Actief. 

exemplaren per keer.  

(oplage 3500 stuks) is 
papier beland. 

jaar 2022 toch weer een 

jaarprogramma 2022 is dit jaar 
 overstapt op een 

resultaat.  
jaarprogramma’s gedrukt. Circa 510 

onze leden en donateurs 
Doetinchem.  

Natuurgidsenopleiding en De Nacht van 

kunnen verkopen. Alle 
verkoopbaar zijn worden 

digiborden, die opgesteld 

IJsselstreek door te adverteren 
bijdrage: 


