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1 Agenda Algemene Ledenvergadering IVN Den Haag 6 maart 2021  
 

 Agendapunt    Zie hoofdstuk 

1 Opening en mededelingen   

2 Verslag van vorige Algemene Ledenvergadering 2020 2 

3 Jaarverslag 2020 3 

4 Financieel overzicht: Balans en resultatenrekening 2020 4 

5 Kascommissie  

 a. Verslag commissie  

 b. Voorstel tot verlenen decharge bestuur  

 c. Benoeming nieuwe kascommissie   

6 Bestuurswisselingen 5.1 

7 Koers 2025+, zie aparte notitie onderaan dit document  

8 Jaarplan 2021 en begroting 5 en 6 

9 Rondvraag en sluiting  

 

2 Verslag Algemene Ledenvergadering IVN Den Haag 10 okt 2020 
 

Aanwezig: Chrit van Ewijk (vz), Annemarie van der Rest, Monique van den  
Broek, Marjanne Dominicus, Gerda Idsinga, Muriel Kommer, Rob Meyer, André Smit, Linda 
Thorarinsdottir, Ada van de Vendel, John van Wensveen (verslag), Jaap Zoet, Marjo Hess, Jan 
Muurling, Johan Holtrust (deels), Jacqueline Reijnders (deels) en Irene van Wissen.  
  

Afwezig met bericht van kennisgeving:   

Tonja van Gorp, Willy Joolen, Wim Voortman, Esther van Seters, Roy van Hutten, Dorine Ariaans, 
Corry van Leeuwen, Sietske Kervers, Max Leerentveld, Henk Muller, Mieke Muller, Gerrit Jansen, Els 
Quelle.   
 

1. Opening en mededelingen  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Deze ledenvergadering is de 
uitgestelde ledenvergadering van het voorjaar. Het bestuur heeft een aantal overwegingen om deze 
vergadering in coronatijd door te laten gaan. In de eerste plaats is het aantal mogelijke momenten  
om elkaar fysiek te ontmoeten dit jaar zeer beperkt. Verder zou het veel administratief gedoe 
opleveren om de vergadering op een alternatieve wijze plaats te laten vinden. Tot slot is het bestuur 
statutair gehouden om juridisch kwijting te doen van haar handelen in het afgelopen jaar. 
 

2. Verslag van vorige Algemene Ledenvergaderingen 2019.  

Het verslag wordt goedgekeurd.  

3. Jaarverslag 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd.  
Gerda Idsinga meldt dat haar toezegging in het verslag, om het rendement van onze activiteiten 
afgezet tegen de doelstellingen van de vereniging inzichtelijk te maken, heeft uitgevoerd. Het 
resultaat is dat bij slecht weer er 3 á 4 mensen bij wandelingen aanwezig zijn en bij goed weer 30-40 
mensen. 
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Marjanne Dominicus meldt dat geen Groene cursussen voor de gemeente Rijswijk zijn georganiseerd. 
Daarvoor was in het voorjaar door corona de capaciteit van docenten te beperkt en de kosten voor 
zaalhuur te hoog. 
 

4/5. Financieel overzicht: Balans en resultatenrekening 2019/ Kascommissie 

Penningmeester licht de cijfers toe en stelt vast de financiële positie van de vereniging gezond is. Jan 
Muurling vraagt aandacht voor de situatie als het banksaldo van vereniging boven de € 100.000 
uitkomt. Hij adviseert dit dan te verdelen over twee banken om negatieve rente te voorkomen. 
Op 28 januari 2020 kwam de kascommissie bijeen, zij hebben de financiële administratie over het 
boekjaar 2019 hebben ingezien op basis van een steekproef. Op basis hiervan stelt de kascommissie 
stelt voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2019.  
De vergadering verleent het bestuur décharge en gaat akkoord met de nieuwe kascommissie voor 

het jaar 2020. Jan Muurling is kandidaat Kas Commissielid  voor 2021. Het bestuur dankt de huidige 

kascommissie voor haar activiteiten. 

6. Jaarplan 2020 en begroting 
Voorzitter constateert, dat het jaar vrijwel verlopen is en het jaarplan niet kan worden uitgevoerd 
vanwege de corona-epidemie. Het behandelen van het jaarplan heeft daarom weinig zin en stelt voor 
deze voor kennisgeving aan te nemen. Hiertegen was geen bezwaar. 
Gerda Idsinga merkt op, dat een paar wandelingen op aanvraag zijn uitgevoerd. Irene van Wissen 
informeert naar de landelijke richtlijnen voor IVN-activiteiten. Gerda geeft aan de RIVM-richtlijnen 
worden gevolgd. Voor onze afdeling houden we maximaal 5 personen per gids aan. 
Muriel Kommer informeert naar de contactpersoon voor de Natuurkoffer. Dit is Linda Thorarinsdottir 
(contactpersoon Natuur en Gezondheid in de Buurt). 
 
Wat betreft de begroting merkt de penningmeester op, dat door het gebrek aan inkomsten de 
bodem van de kas in zicht komt. Zij stelt voor om eventuele tekorten aan te vullen uit de reserves. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 
  

7.Rondvraag  
- Voorzitter meldt trots dat Max Leerentveld het erelidmaatschap van IVN landelijk heeft ontvangen. 
Deze handeling vond plaats in Greens in the Park in het Westbroekpark. In Mens en Natuur zal hier 
aandacht aan worden besteed.  
- Het “zonnetje” valt dit jaar te beurt aan Roy van Hutten. Roy heeft de Gidsencursus gedaan in 2016 
– 2018 en is daarna een enthousiast gids geworden. Roy is onze ledenadministrateur. Hij heeft die 
taak van Max overgenomen toen hij vorig jaar plotseling ziek werd. Hij  is actief in de themagroep 
Kind en natuur, bij Pluk. Daarnaast leidt hij ook nog een groep bij IVN Rotterdam/Nieuwe Waterweg 
Hij heeft de Groene cursus ge-exporteert naar IVN Rotterdam/Nieuwe Waterweg. Roy houdt 
regelmatig rondleidingen in het gebied van de Nieuwe Waterweg, waarvan hij dan weer inspirerende 
foto’s op facebook plaatst.  
- Muriel Kommer vraagt nogmaals duidelijkheid over de contactpersoon voor de Natuurkoffer. Linda 
en Muriel spreken elkaar na de vergadering nogmaals hierover. 
- Irene van Wissen zou graag de wandeling in Marlot via een smartphone aangeboden zien. De 
voorzitter  geeft aan dat zij daarvoor contact moet leggen met de serviceafdeling van Landelijk IVN.  
- André Smit herinnert een ieder aan de mogelijkheid het De Vriesfonds aan te spreken voor 
activiteiten. 
- Gerda Idsinga meldt, dat zij haar activiteiten als bestuurslid en coördinator Wandelingen en Gidsen 
volgend jaar wil beëindigen. Belangstellenden om deze taak over te nemen kunnen zich bij haar 
aanmelden. 
  

8.Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid.  
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3 Jaarverslag 2020 

3.1 Bestuur 
 
Na de ALV van 10 oktober 2020 is het bestuur als volgt samengesteld.  
 

Functie  Naam Jaar van aftreden 

Voorzitter Chrit van Ewijk 2021 

Secretaris/Penningmeester Annemarie van der Rest 2022 

Bestuurslid PR en Communicatie Marjanne Dominicus 2021 

Bestuurslid Gidsen en Wandelingen Gerda Idsinga 2021 

Bestuurslid Projecten Linda Thorarinsdottir 2021 

Bestuurslid  John van Wensveen 2023 
 

De bestuursvergaderingen zijn elke maand doorgegaan, in de zomer en herfst in de tuin en ’s winters 
via Zoom. Het bestuur heeft in 2020 gewerkt aan een beleid voor de komende jaren: Koers2025+. Via 
een aantal discussietafels hebben leden zich uitgesproken over de prioriteiten voor de komende 
jaren. Het resultaat van deze discussie zal aangeboden worden aan de ALV van 2021. 
 
Op 14 december 2019 heeft de Landelijk Raad van het IVN het voorstel aangenomen om de Stichting 
IVN en de Vereniging IVN samen te voegen tot één vereniging waarin de krachten van de 
beroepskrachten en de leden meer zullen worden gebundeld. IVN Den Haag heeft een inbreng  
geleverd aan de discussies. 
De Afdeling heeft afgelopen jaar in Regio Zuid Holland-verband hard meegewerkt aan een nieuw 
statuut en een nieuwe richting voor de nieuwe vereniging die per 1 april 2021 officieel zal worden 
opgericht. 

3.1.1 Contacten andere organisaties: gemeenten, natuurverenigingen en Nationaal Park Hollands 

Duin  

Er is periodiek overleg geweest tussen de voorzitters van IVN, KNNV en AVN. De voorzitter heeft 
namens de afdeling deelgenomen aan het periodieke Bestuurlijk Overleg van de IVN-regio Zuid-
Holland en Zeeland. Hij is tevens vertegenwoordiger van de regio Zuid Holland in de Landelijke Raad 
van het IVN. Regelmatig vindt er overleg plaats met andere afdelingen in het PR-overleg met IVN 
Zuid-Holland. Daarnaast is er veelvuldig contact met medewerkers van IVN Zuid-Holland. 
Linda Thorarinsdottir nam namens  IVN Den Haag en omstreken deel aan het Stedelijk Groenoverleg. 
Dit overleg vond in 2020 digitaal plaats. De agendapunten van het Groenplatform voor het Stedelijk 
Overleg zijn per mail geïnventariseerd.   
In Rijswijk vertegenwoordigden Marjanne Dominicus en Gerda Idsinga IVN Den Haag en omstreken 
bij het Platform Groen in Rijswijk. De meeste vergaderingen vonden ook plaats via Zoom. 
 
De aanvraag voor de status van nationaal park van het National Park Hollandse Duinen vond digitaal 
plaats op 9 december 2020. Het is de verwachting dat de minister nog voor de verkiezingen van 
maart 2021 de status toekent. IVN Den Haag heeft deelgenomen aan de discussies. 

3.1.2 PR en Communicatie 

Website 
Ook in 2020 hebben we voor de website gebruik gemaakt van het landelijke content management 
systeem. De website is in beheer bij Marjanne Dominicus. De gebruikscijfers van 2019 wijken af van 
eerdere rapportages, vanwege wijzigingen in Google Analytics. Het jaar 2020 laat een sterke afname 
van het aantal gebruikers en paginaweergaven zien. Aannemelijk is dat de oorzaak hiervan is gelegen 
in het stil zetten van alle activiteiten vanwege corona. 
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Website 2020 2019 

Gebruikers  9.918 16.584 

Nieuwe gebruikers  8.908 14.423 

Pagina weergaven  51.830 99.766 

 
Facebook  
Marjanne Dominicus plaatst berichten op de Facebookpagina. Het aantal volgers van de 
Facebookpagina is in 2020 gestegen naar 738, tegen 731 in 2019.  
Nieuwsbrief 
In 2020 werd afscheid genomen van de gezamenlijke maandelijkse nieuwsbrief met zowel IVN- als 
KNNV-nieuws. Sinds 1 januari 2020 maken we maandelijks een nieuwsbrief in het landelijk 
mailingsysteem, dat gekoppeld is aan de ledenadministratie in Procurios. De nieuwsbrief wordt 
verstuurd aan alle leden en donateurs. De selectie van onderwerpen wordt gemaakt door Monique 
van den Broek en Marjanne Dominicus, die ook de opmaak verzorgt.  
Ratelaar  
Het kwartaalblad De Ratelaar werd in 2020 verspreid onder leden en donateurs. De redactie was 
voor IVN Den Haag en omstreken in handen van Michan Biesbroek, Mariëtta de Jonge en Loes van 
Zee. Vanaf het tweede kwartaal is de Ratelaar vernieuwd en maken we voor de opmaak gebruik van 
een content management systeem (beschikbaar gesteld door IVN landelijk) bij drukkerij Editoo. De 
drukker verzorgt ook de verzending. 
De KNNV heeft besloten uit de samenwerking voor de Ratelaar te stappen. Voor IVN Den Haag en 
Omstreken komt er een nieuw blad. 
Persberichten  
Dit jaar zijn er alleen in de eerste paar maanden persberichten gestuurd, omdat in de rest van het 
jaar alle activiteiten stil lagen vanwege corona. De persberichten zijn verstuurd door Rob Meyer.  

3.1.3 Eervolle vermeldingen 

Aan Max Leerentveld is op 29 augustus het landelijk erelidmaatschap van IVN toegekend wegens 
grote verdiensten, zowel op educatief als bestuurlijk gebied, op alle niveaus van IVN. 
Dit jaar is Roy van Hutten in het Zonnetje gezet. Roy heeft rimpelloos de ledenadministratie van Max 
Leerentveld overgenomen. Verder is Roy actief in de themagroep Kind en natuur, bij Pluk,  en heeft 

hij de Groene Cursus geëxporteerd naar IVN Rotterdam/Nieuwe Waterweg. 

3.2 Excursies, cursussen en activiteiten voor publiek 

3.2.1 Reguliere wandelingen 

In het voorjaar hebben we 21 publiekswandelingen kunnen doen, en in het najaar 6. 

3.2.2 Wandelingen op aanvraag 2020 

In 2020 hebben we 24 aanvragen in behandeling gehad; uiteindelijk zijn er vanwege de covid 19-
maatregelen maar 10 doorgegaan. Van de overige zijn er 10 helemaal vervallen en 4 zijn er uitgesteld 
naar 2021. 
Er waren  6 aanvragen van particulieren en  4 van organisaties. In het kader van de Biowalk voor de 
Diabetes Vereniging Den Haag hebben we 3 wandelingen kunnen doen.  
Drie aanvragen (waaronder één voor een cadeaubon) en één lezing zijn uitgesteld naar 2021. 
 

Particulieren 6 

Organisaties (tuinvereniging, welzijnsorganisatie, onderwijs en een politieke partij) 4 

Samenwerking Biowalk met Diabetes Vereniging Den Haag DVN 3 

De gebieden: Clingendael, De Horsten, Meijendel, Oostduinen, Park Rozenrust, Te Werve (4 x) en 
het Westduinpark. 
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3.2.3 Groene cursus 

De cursussen zijn in 2020 niet doorgegaan.  

3.3 Activiteiten voor leden 
Door de coronamaatregelen die begin 2020 zijn ingegaan zijn geen activiteiten voor leden  
georganiseerd.  Wel zijn er nog activiteiten geweest bij de Themagroep Kind en Natuur. 
Er stonden 4 familiewandelingen gepland voor 2020 in Rijswijk in samenwerking met Helden van de 
Natuur en Haaglanden beweegt. Uiteindelijk is alleen de wandeling in augustus doorgegaan, op het 
landgoed Te Werve. We hebben met 2 keer gelopen met per groep ca. 5 gezinnen en 9 kinderen.  
Harrie Ozinga heeft zich beziggehouden met “Klusklas” dit is gericht op het VMBO, er zijn 3 
boerderijen bezocht; er is een bijenkast gemaakt, gemolken bij de melkboer en een paardencoach is 
bezocht en er is een expeditie geweest in de Hollandse Duinen, in samenwerking met Naar Buiten 
Leiden en Ravotten Rotterdam. 
 
Dorine Ariaans en Roy van Hutten hebben op elke 4de woensdag gelopen met moeders en kinderen 
van de Groene Terp in park Overvoorde. Onder de strenge coronamaatregelen, was dit wel lastig, 
omdat er maar 1 of 2 moeders per gids mee konden. Ook mochten wij niet naar binnen, zodat bij 
slecht weer de activiteit afgelast moest worden. Omdat twee gidsen op deze doelgroep wel 
kwetsbaar is, zijn we op zoek gegaan naar vrijwilligers, via een advertentie in de IVN-nieuwsbrief 
hebben zich 3 leden aangemeld, twee ervan gaan meewerken met de Groene Terp en één gaat 
meedoen met de familiewandelingen. 

4 Financieel verslag 2020 
Onderstaande rapportage is een verkort verslag van het financiële jaar 2020. De kascommissie, 
bestaande uit Jacqueline Reijnders en Ada van de Vendel, hebben inzage in de stukken gekregen. Op 
grond van de bevindingen doet de kascommissie verslag aan de Algemene Leden Vergadering en 
geeft advies in het kader van het verlenen van decharge voor het gevoerde financiële beleid. 
 

4.1 Aantal Leden 
Het aantal leden in 2020 staat hieronder weergegeven. In vergelijking met voorgaande jaren zien we 
dat er steeds meer nieuwe leden via IVN-landelijk aangemeld zijn. Dit betekent dat zij hun contributie 
aan IVN-NL betalen en dat de afdeling Den Haag van IVN-NL een vergoeding krijgt voor deze leden. 
Omgekeerd doet Afdeling Den Haag een afdracht aan INV-NL voor de Haagse leden. Het aantal leden 
+landelijke leden is gestegen van 289 in 2019 naar 322 in 2020. Een stijging van zo’n 10%. 
  

 
 

4.2 De staat van baten en lasten 
Hieronder staan de staat van baten en lasten en de balans over 2020.  

2018 2019 2020

Leden 174 182 181           

Huisgenoot leden 29 27 29              

Land. leden 78 107 142           

Donateurs 101 97 89              

Totaal 382 413 441           
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In de tabellen is een opdeling gemaakt naar de kosten en baten voor de vereniging, en de activiteiten 
die we doen voor leden en publiek. Op deze manier is inzichtelijk wat nodig is om de vereniging 
draaiende te houden.  
Vanaf maart hebben de activiteiten van de vereniging zo goed als stil gelegen vanwege de 
coronapandemie. We hebben nog enkele wandelingen op verzoek uitgevoerd, maar de cursussen en 
activiteiten voor leden zijn volledig stil komen te liggen waardoor de inkomsten en uitgaven lager 
liggen dan begroot. Reeds gedane bijdragen zijn allen teruggestort. 
 
 

 
 
 
In de tabellen is een opdeling gemaakt naar de kosten en baten voor de vereniging, en de activiteiten 
die we doen voor leden en publiek. Op deze manier is inzichtelijk wat nodig is om de vereniging 
draaiende te houden.  
Vanaf maart hebben de activiteiten van de vereniging zo goed als stil gelegen vanwege de 
coronapandemie. We hebben nog enkele wandelingen op verzoek uitgevoerd, maar de cursussen en 
activiteiten voor leden zijn volledig stil komen te liggen waardoor de inkomsten en uitgaven lager 
liggen dan begroot. Reeds gedane bijdragen zijn allen teruggestort. 
Bij de post Giften van leden staat een bedrag van € 789, dit is inclusief het bedrag van € 500. Dit is 
een legaat van Mw L.H.C. Hilbers. Zij is jarenlang gids bij onze vereniging geweest. 
De afdracht aan IVN Landelijk Bureau is dit jaar veel groter dan verwacht. Dit heeft te maken het met 
ledenaantal dat is gestegen, echter het District Zuid-Holland heeft dit jaar voor het eerst ook een 
afdracht ingevoerd.  
De Ratelaar daarentegen was goedkoper dan begroot. Dit komt omdat we overgestapt zijn op een 
andere drukker, die de Ratelaars ook verzendt.  
De activiteiten voor leden is lager dan begroot, omdat er nu eenmaal weinig activiteiten waren 
vanwege de coronapandemie. De lasten zijn daardoor veel lager dan begroot. Dit alles samengevat is 
er een positief resultaat van € 2119. 
 
 
 
 

2019 2020 Begroot 2019 2020 Begroot

Contributie 5.701        7.832        5.500        Algemene kosten 832           623           1.000        

Giften leden 1.531        789           200           Domein&mail 54              54              60              

Donateurs 1.869        1.395        1.850        Afdracht IVN 2.287        3.699        2.300        

9.101        10.016     7.550        Leden admin 166           137           200           

Kosten vereniging 3.339        4.513        3.560        

Biowalking 540           120           540           

Wandelingen op verzoek3.005        690           3.000        Afdelingsfolders 122           38              200           

Groene Cursus 3.060        -            2.700        IVN-Ratelaar 3.348        2.343        4.500        

IVN weekend 1.482        -            1.400        Activiteiten voor leden 1.381        905           1.800        

8.087        810           7.640        Themagroepen 468           98              1.600        

IVN-Weekend 1.598        177           1.700        

NGO 343           1.844        

Rente 81              -12            -            Groene Cursus 877           278           1.350        

Totaal baten 17.269     10.814     15.190     IVN-kleding 239           -            -            

8.032        4.182        12.994     

Resultaat 5.897        2.119        -1.364      

Totaal Lasten 17.269     10.814     15.190     

Baten Lasten
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4.3 Balans 
 

 
 
Bij de balans valt op dat de bezittingen zijn toegenomen. Het onverdeeld resultaat van 2019 is 
toegevoegd aan de reserve voor het Lustrum in 2022.   

5 Jaarplan 2021 
Het is lastig plannen maken in deze tijd van de coronapandemie. We verwachten dat de activiteiten 
pas weer na de zomer opgestart volledig opgestart kunnen worden. Voor die tijd zullen we 
waarschijnlijk een aantal incidentele activiteiten kunnen organiseren.  
Voor de leden plannen we een tweede ALV eind september/begin oktober. 

5.1 Bestuur 
 
Na de ALV van 6 maart 2021 is het bestuur als volgt samengesteld: 
 

Functie  Naam Jaar van aftreden 

Voorzitter Chrit van Ewijk 2025 

Secretaris/Penningmeester Annemarie van der Rest 2022 

Bestuurslid PR en Communicatie Marjanne Dominicus 2025 

Bestuurslid Leden Activiteiten Louise Ras 2025 

Bestuurslid Externe Aangelegenheden André Smit 2025 

Bestuurslid John van Wensveen 2023 
 
Esther van Seeters zal de coördinatie van de wandelingen verzorgen.   

5.2 Contacten andere organisaties: gemeenten, natuurverenigingen en Nationaal 

Park Hollands Duin  
Via het Groenplatform en het Stedelijk Groenoverleg vinden contacten en kennisuitwisseling met 
andere natuurorganisaties in de regio plaats. IVN ontvangt via deze weg informatie, plannen en 
planning van de gemeente Den Haag over groenbeheer, stadsontwikkeling en toekomstvisie. 
Via het Platform Groen in Rijswijk vinden contacten en kennisuitwisseling met andere 

2019 2020 2.019        2020

Rekening courant Triodos 1.814        3.089            Algemene reserve 30.681     30.681     

Sparen ASN 100.682   100.682       Onverdeeld resultaat 5.897        2.119        

Sparen Triodos 20.503     20.491          Reservering NGO 2016 - 2018 1.844        1.844        

Totaal 122.999   124.262       Reservering DeVries fonds 74.280     74.280     

Reservering Heijmanshof 4.583        4.583        

Vooruit betaald 290           590                Reservering Lustrum 3.273        9.170        

Totaal Activa 123.289   124.852       Totaal reserveringen 120.558   122.677   

Borg Jassen 1.680        1680

Vooruit ontvangen 250           454

Nog te betalen 801           42

Totaal Passiva 123.289   124.852   

SchuldenBezittingen
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natuurorganisaties plaats, worden gezamenlijke activiteiten ondernomen en ontvangen wij 
informatie over de gemeentelijke plannen en het groenbeheer. 
De landelijke IVN vereniging heeft de doelstelling om zich om te vormen van een vereniging naar een 
beweging. Als onderdeel daarvan zoekt zij actief de samenwerking op met groene organisaties zoals 
bijv. Natuurmonumenten en de Nationale Landschapsparken. Zij probeert daarbij ook lokale 
ingangen te creëren voor de Regio’s en Afdelingen. 

5.3 PR en communicatie 
Na de Ratelaar van maart 2021 zal er in het najaar een nieuw IVN-verenigingsblad komen.  
Meer aandacht zal besteed worden aan verbetering van de interne communicatie. In eerste instantie 
via Zoom, zolang fysieke bijeenkomsten niet zijn toegestaan. Ook zal de communicatie tussen 
bestuur en actieve leden worden verbeterd. Externe media zijn de website, Facebook en de folder 
met informatie over onze activiteiten en persberichten. Er wordt gestreefd naar meer aandacht voor 
samenwerking met partnerorganisaties ter verbreding van de naamsbekendheid. 

5.4 Excursies, cursussen en activiteiten voor publiek 

5.4.1 Reguliere wandelingen /  Wandelingen op aanvraag  
Natuurlijk weet niemand wat 2021 zal brengen, al ziet het er – met het nodige voorbehoud – naar uit 
dat we op enigszins afzienbare termijn onze publiekswandelingen weer mogen doen. Dan kan ook de 
samenwerking met Muzee Scheveningen weer opgepakt worden en kunnen er in de zomer wellicht 
weer een aantal familie-excursies gehouden worden. En ook de wandelingen in het kader van de 
Biowalk staan weer gepland. 

5.4.2 Groene cursus 

We gaan ervan uit dat we in het najaar weer een Groene Cursus kunnen gaan houden. Voor de 
coronatijd hebben we een Groene Buitencursus georganiseerd. In april zullen we drie buitenlessen 
verzorgen, waarbij gidsen kleine groepjes deelnemers meenemen langs verschillende “leerpunten” in 
drie verschillende gebieden: Westduinpark, Te Werve en Clingendael.   

5.5 Excursies, cursussen en activiteiten voor leden 

5.5.1 Themagroepen 

Conform de Koers 2025+, waarin het onderling contact tussen leden zal worden gestimuleerd, zal het 

bestuur een aantal themagroepen actief ondersteunen. 

5.5.1.1 Kind en Natuur: coördinator Dorine Ariaans  

José Hamel, Roy van Hutten en Harrie Ozinga gaan 1 keer per kwartaal nog iets organiseren op de 
wijze van Pluk! Dit kan op wisselende locaties. Bijvoorbeeld Boerderij Molenwei. Deze heeft een 
complete transformatie ondergaan en biedt veel ruimte voor natuureducatie.  
Harrie wil graag het Tijdsreizen in het Haagse Bos weer oppakken en Natuurwerkdagen tijdens NL-
doet organiseren, speciaal gericht op familie/gezinnen. Dit kan op verschillende locaties.  
Dorine en Roy gaan door met de Groene Terp. 
Dorine Ariaans en Irene van Wissen zijn bezig een familiewandeling samen te stellen in Marlot. Met 
de bedoeling om te kijken of de wandelingen zo gemaakt kan worden dat deze ook mogelijk is zonder 
gidsen en ouders en kinderen meer te betrekken bij de natuur. Bijvoorbeeld door het uitzetten van 
een leerpad.  
Dorine, Irene en Saskia (nieuw) gaan 4 familiewandelingen doen in Rijswijk in samenwerking met 
Helden van de Natuur en Haaglanden beweegt.  

5.5.1.2 Fotografie: coördinator Marcel van Rooijen 

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de activiteiten hervat kunnen worden. 
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5.5.1.3 Kust: coördinator Chrit van Ewijk  

Themagroep  Kust zal opnieuw worden opgestart. Een aantal Kust thema’s en locaties zullen worden 
aangemeld bij Nature Bits, een natuureducatie programma waar IVN landelijk in participeert, gericht 
op de doelgroep jong volwassenen van 18 tot 30 jaar.   

5.5.1.4 Natuur en Gezondheid in de buurt: coördinator vacature 

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de activiteiten hervat kunnen worden. 

5.5.1.5 Scholing: coördinator Annemarie van der Rest  

In september 2021 gaan we met de opleiding Natuurgids beginnen. Vorig jaar hadden zich al veel 
deelnemers aangemeld. We zullen hen aanschrijven met de vraag of ze nog steeds belangstelling 
hebben. 
 
5.5.2 Afdelingsdagweekend  
Het plan is om in juni een weekend naar Ameland te gaan. 

6 Begroting 2021 
Omdat 2020 geen representatief jaar was voor de vereniging zijn de baten & lasten van 2019 ook in 
de tabel toegevoegd.  
 

 
 
Voor de begroting voor 2021 zijn er nog een aantal onzekerheden die zich lastig laten begroten. Tot 
en met de zomer zullen we nog rekening moeten houden met de gevolgen van de coronapandemie. 
Daarom is het activiteiten niveau lager dan in 2019. Daarnaast is de Gidsenopleiding met een jaar 
uitgesteld, en zullen we in september 2021 weer starten met een nieuwe Gidsenopleiding. Hiervoor 
is subsidie aangevraagd bij het Fonds 1818, en het is de vraag of deze zal worden gehonoreerd.  
Ook geldt een onzekerheid voor de Ratelaar. De KNNV heeft besloten uit de samenwerking voor de 
Ratelaar te stappen. Onze vereniging heeft besloten om alleen verder te gaan. De redactie heeft 
besloten om in oktober weer te starten. Vooralsnog is er € 1500 voor opgenomen in de begroting.  
  

Begroting Begroting

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Contributie 5.701        7.832        7.500        Algemene kosten 832           623           1.000        

Giften leden 1.531        789           200           Domein&mail 54              54              60              

Donateurs 1.869        1.395        1.200        Afdracht IVN 2.287        3.699        3.800        

9.101        10.016     8.900        Leden admin 166           137           200           

Kosten vereniging 3.339        4.513        5.060        

Biowalking 540           120           180           

Wandelingen op verzoek3.005        690           1.000        Afdelingsfolders 122           38              200           

Groene Cursus 3.060        -            900           IVN-Ratelaar 3.348        2.343        1.500        

IVN weekend 1.482        -            1.400        Activiteiten voor leden 1.381        905           1.000        

8.087        810           3.480        Themagroepen 468           98              500           

IVN-weekend 177           1.700        

Rente 81              -12            Groene Cursus 1.598        278           500           

Totaal baten 17.269     10.814     12.380     IVN-kleding 877           -            200           

NGO 239           343           1.500        

8.032        4.182        7.100        

Resultaat 5.897        2.119        220           

Totaal Lasten 17.269     10.814     12.380     

Baten Lasten
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Algemene Ledenvergadering IVN Den Haag en omstreken 

Onderwerp: Koers 2025+ 

Datum: februari 2021 

Inleiding 

In 2020 zijn een aantal discussietafels opgezet om de koers van de vereniging te bespreken. Het 
resultaat van deze besprekingen is besproken tijdens de ALV van 2020. De tijd tussen de vorige en 
deze ALV is gebruikt om een en ander verder uit te werken. In deze notitie geven we de belangrijkste 
bevindingen en de onderwerpen waar het bestuur in de komende tijd zal gaan werken.  
 
De ALV wordt gevraagd om deze Koers 2025+ en het actieplan goed te keuren. 
 
Bevindingen 
1. Natuurverenigingen houden zich bezig met herstel, inventariseren en educatie. IVN concentreert 
zich op educatie, waarbij de nadruk ligt op beleving. Een ervaring van een mooie beleving in de 
natuur blijft veel langer hangen dan het kennen van een aantal soorten, want namen zijn vaak snel 
weer vergeten. 
 

IVN Den Haag en omstreken concentreert zich op natuureducatie met de nadruk op beleving. 
 
2. Met onze activiteiten bereiken we veelal de witte Nederlanders. Ook in de vereniging zijn de 
nieuwe Nederlanders ondervertegenwoordigd. De bevolking van Den Haag en omstreken is veel 
diverser dan we bij onze activiteiten en in onze vereniging aantreffen.  
 

IVN Den Haag en omstreken zal zich inspannen om bij activiteiten en binnen de vereniging een 
goede afspiegeling van Den Haag en omstreken aan te trekken. 

 
 
3. Binnen IVN Den Haag is maar een beperkt aantal leden actief. De trend in de maatschappij is dat 
mensen zich niet langdurig binden aan een vereniging. Daarnaast zijn mensen tussen de 30 en de 50 
jaar vaak erg druk met gezin en familie. Ook zijn er mensen lid geworden om de doelstellingen van 
een vereniging te ondersteunen en niet zozeer om zelf erg actief te worden. Als leden elkaar vaker 
ontmoeten kan dat een katalysator zijn om actief te worden voor een bepaalde activiteit, op ad hoc 
basis.  
 

Het bestuur blijft zich inspannen om het onderlinge contact tussen de leden te bevorderen. 
 
4. Naamsbekendheid, het aantrekken van een breder publiek, waardering voor de activiteiten van 
IVN Den Haag en omstreken kun je waarschijnlijk sneller bereiken door bij bepaalde activiteiten aan 
te sluiten bij bestaande organisaties.  
 
IVN Den Haag en omstreken blijft zoeken naar samenwerking met andere bestaande organisaties. 

 
5. De nadruk van de vereniging heeft veel gelegen op het organiseren van wandelingen in de 
adoptiegebieden van gidsen. We merken dat we hier nauwelijks nieuw publiek mee aantrekken. Ook 
merken we dat een aantal gidsen alleen bereid is actief te zijn in hun adoptiegebied (vaak omdat ze 
vrezen te weinig kennis te hebben van andere gebieden). Wij zien echter ook dat het oorspronkelijke 
concept adoptiegebied, als het terrein waarin de gids zich naast de biologie en ecologie ook verdiept 
in de historie en de heemkunde ervan en waarvan de gids als de ambassadeur optreedt in de 
aanpalende wijken en naar andere groene verenigingen, sterk is verwaterd. 
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IVN Den Haag en omstreken spant zich in verschillende activiteiten aan te bieden om de natuur te 

beleven. 
 
6. ZZP-ers binnen de vereniging willen zich in hun vrije tijd inzetten als vrijwilliger voor IVN-
activiteiten. De vraag is waar de grens ligt. IVN-gidsen die tevens ZZP’er zijn worstelen met hun soms 
dubbele pet. 
De vergadering vond dat je weg moest blijven bij commerciële activiteiten. Ook zou je weg moeten 
blijven bij terreinbeheerders die commerciële natuurgidsen aanbieden.  
 
 Het bestuur zal een ZZP-beleid formuleren. 
 
Acties 
Het bestuur stelt voor om de volgende acties te ondernemen om de bevindingen verder uit te 
werken: 
 
1. Er zal een bestuurslid worden benoemd die de taak heeft om het onderlinge contact van de 

leden te bevorderen.  
 

2. Aan de redactie van De Ratelaar zal gevraagd worden hoe in de Ratelaar de band van de leden 
onderling versterkt kan worden. 

 
3. Er zal onderzocht worden of er een gidsen platform opgezet kan worden op Ons IVN, waarbij 

zaken staan als: 
- de groene CV’s van gidsen en waar ze actief zijn. 
- draaiboeken staan voor verschillende activiteiten, zodat niet steeds opnieuw het wiel moet 

worden uitgevonden. 
- De kenmerken en wandelingen in de verschillende Haagse natuurgebieden staan, zodat 

gidsen snel informatie kunnen vinden over natuurgebieden anders dan hun eigen 
adoptieterrein. 

 
4. Er zal een bestuurslid worden benoemd die contacten onderhoud met de externe partijen, in het 

bijzonder zoeken naar verbindingen met wijkverenigingen en buurthuizen 
 

5. Aan het team dat de NGO organiseert, zal gevraagd worden nota te nemen van bevindingen 2 en 
5. 
 

6. Er zal een team worden samengesteld dat de doelstellingen en daaruit voortkomende 
activiteiten met een kans van slagen  zal uitwerken, zowel voor de leden als het publiek in het 
algemeen. 
 

7. Er zal een beleid opgesteld worden hoe om te gaan met ZZP-ers, en voorgelegd worden aan de 
ALV. 

 
 

 
 
 
 


