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1 Agenda algemene ledenvergadering IVN Den Haag, 19 maart 2020  
 

 Agendapunt Zie hoofdstuk 

1 Opening en mededelingen   

1A Presentatie uitkomsten discussies Koers 2025  

2 Verslag van vorige Algemene Ledenvergaderingen 2019 2 en 3 

3 Jaarverslag 2019 4 

4 Financieel overzicht: Balans en resultatenrekening 2019 5 

5 Kascommissie  

 a. Verslag commissie  

 b. Voorstel tot verlenen decharge bestuur  

 c. Benoeming nieuwe kascommissie   

6 Jaarplan 2020 en begroting 6 en 7 

7 ALV op 10 oktober 2020  

8 Rondvraag en sluiting  

 

2 Verslag algemene ledenvergadering IVN Den Haag van 14 maart 2019 
 

Aanwezig: Chrit van Ewijk (vz), Annemarie van der Rest (verslag), Els de Boer, Monique van den 
Broek, Hans Dominicus, Marjanne Dominicus, Laus Hendriks, Tiny Hendriks, Mien Huisman, Roy van 
Hutten, Gerda Idsinga, Grada de Jong, Muriel Kommer, Corry van Leeuwen, Henny Meyer, Rob 
Meyer, Naomi Mulder, Esther van Rooijen, Marcel van Rooijen, André Smit, Linda Tan, Linda 
Thorarinsdottir, Ada van de Vendel, Wim Voortman, John van Wensveen en Irene van Wissen. 
 
Afwezig met bericht van kennisgeving:  
Ria Hoogstraat, Marietta de Jong, Sietske Kervers, Max Leerentveld, Henk Muller, Ingrid Piek, Louise 
Ras en Jacqueline Reijnders.  
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij staat stil bij het overlijden 
van Ronald van Leeuwen en Jos van Zaalen. Ook meldt hij dat Max Leerentveld op 12 maart 2019 is 
opgenomen in het ziekenhuis. 
 
2. Verslagen van de ALV’s van 2018. De verslagen worden goedgekeurd.  
 
3. Jaarverslag  
Er staan nog een paar typfouten in het verslag, maar het verslag wordt goedgekeurd. Wel komt er 
een vraag naar het rendement van onze activiteiten afgezet tegen de doelstellingen van de 
vereniging. Voorgesteld wordt dit meer inzichtelijk te maken. Gerda Idsinga zal dit verder uitwerken. 
 
4. Financieel verslag  
De kascontrolecommissie doet verslag van haar activiteiten en adviseert de vergadering decharge te 
verlenen aan het bestuur, hetgeen geschiedt. 
De kascontrolecommissie heeft nog de volgende aanbevelingen: 
- De commissie geeft het bestuur in overweging voor 2020 een contributieverhoging te overwegen 
en die tijdig aan te kondigen, met name voor de huisgenoot-leden. 
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- In 2022 is er weer een jubileum. De commissie beveelt aan om een reserve op te bouwen voor het 
vieren daarvan. 
- In 2019 is de groene cursus in Rijswijk gehouden (en was binnen 3 weken volgeboekt). Gezien de 
substantiële bijdrage die deze activiteit heeft aan het resultaat van de vereniging, beveelt de 
commissie aan om te onderzoeken of er in andere gemeenten (buiten Den Haag en Rijswijk) ook 
belangstelling is voor deze cursus. Dit helpt mede een goede relatie met gemeenten te onderhouden. 
- De commissie beveelt aan om aan het eind van het jaar een tweede ledenvergadering te houden. 
Tijdens deze vergadering kunnen de plannen van de themagroepen en de begroting voor het 
volgende jaar worden besproken. Het is ook aan te bevelen om daar een interessante spreker of 
activiteit bij te hebben, wat de opkomst kan verhogen. Deze tweede ledenvergadering moet wel 
tijdig worden aangekondigd.  
- De commissie beveelt op basis van de controle aan om beter te letten op de declaratiediscipline, 
ook qua administratieve organisatie. Declaraties moeten afgezet worden tegen een (deel)begroting, 
zodat snel duidelijk wordt wanneer er een begrotingspost wordt overschreden. 
 
De vergadering besluit om de opgebouwde reserve over 2018 in te zetten als reservering voor het 
lustrum in 2022. 
De penningmeester dankt de kascontrolecommissie voor haar activiteiten. Hans Dominicus treedt af 
als lid. Jacqueline Reijnders en André Smit vormen de kascontrolecommissie voor 2019. Ada van de 
Vendel is kandidaat voor de kascontrolecommissie 2020. 
 
5. Jaarplan 2019 
Van het jaarplan worden de volgende onderwerpen besproken: 
- is PSD-2 van invloed op de vereniging? De penningmeester zoekt dit uit. 
- IVN-landelijk heeft de afdelingen gevraagd een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen 
voor leden die met kwetsbare groepen werken. Roy van Hutten heeft ervaring met het aanvragen 
van een VOG bij de scouting en zoekt dit uit. 
- de vergadering vindt het een goed idee om aan een beleidsplan 2020+ te werken. Leden die hieraan 
willen meewerken, worden verzocht zich voor het eind van maart 2019 bij de voorzitter te melden. 
- vraag naar aanleiding van de activiteiten van de themagroep Kind en natuur: mag je zomaar een 
activiteit starten in een groengebied, is daar een protocol voor? Gevraagd wordt om dit uit te zoeken 
en voor de afdelingsdag te agenderen. 
 
5. Verhoging contributie huisgenoot-leden. De vergadering gaat akkoord met de verhoging van € 5,-- 
naar € 7,50. Gesuggereerd wordt om de contributie voor gewone leden ook te verhogen met € 2,--. 
Het bestuur zal zich hierover beraden. 
 
6. Aanpassing van het huishoudelijk reglement (HHR) 
De voorzitter geeft een toelichting van de aanpassing van het HHR. Na de statutenwijziging heeft 
IVN-NL een nieuw model-HHR gemaakt. Dat hebben we gevolgd. Na enige toelichting en discussie 
wordt het nieuwe HHR unaniem aangenomen. Het nieuwe HHR zal op de website worden geplaatst. 
Naar aanleiding van het nieuwe HHR wordt gevraagd naar de stand van zaken van de inventarislijst. 
Deze wordt op dit moment geactualiseerd en daarna op Ons IVN geplaatst onder de Afdeling Den 
Haag. 
Verder wordt er gevraagd naar een reiskostenvergoeding. De penningmeester meldt dat elke 
themagroep een budget heeft van € 100 dat zonder voorafgaande goedkeuring besteed kan worden. 
Het is aan de themagroep te overwegen of reiskosten hieronder gedeclareerd kunnen worden. 
 
7. Samenstelling bestuur 
Dorien Busscher heeft in de loop van 2019 de secretarisrol neergelegd. John van Wensveen heeft de 
afgelopen tijd meegelopen met het bestuur. Het bestuur stelt voor de ontstane situatie te 
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formaliseren. De vergadering gaat akkoord. Het bestuur is nog steeds op zoek naar een nieuwe 
secretaris. 
 
8. Rondvraag 
André Smit wijst op de mogelijkheden van het De Vriesfonds.  
Monique van den Broek meldt dat ze de lezingen mist. Het bestuur neemt dit in overweging.  
Esther van Rooijen vraagt naar de status van samenwerking tussen IVN en KNNV, met name op het 
gebied van cursussen. De voorzitter meldt dat de KNNV er om ledenwerfredenen voor kiest om bij 
cursussen tariefdifferentiatie toe te passen op leden en niet-leden, waaronder ook IVN-leden. De 
vergadering betreurt dit. 
 
9. De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid. 

3 Jaarverslag 2019 

3.1 Bestuur 

3.1.1 Samenstelling 

Na de ALV van 14 maart 2019 is het bestuur als volgt samengesteld. 
 

Functie  Naam Jaar van aftreden 

Voorzitter Chrit van Ewijk 2021 

Secretaris/Penningmeester Annemarie van der Rest 2023 

Bestuurslid PR en Communicatie Marjanne Dominicus 2021 

Bestuurslid Gidsen en Wandelingen Gerda Idsinga 2021 

Bestuurslid Projecten Linda Thorarinsdottir 2021 

Bestuurslid  John van Wensveen 2024 
 

3.1.2 Contacten met andere natuurorganisaties en gemeenten  

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 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 neemt namens IVN Den Haag en omstreken deel aan het Groenplatform en het 
Stedelijk Groenoverleg (SGO). Het Groenplatform is een overleg van de groene verenigingen in onze 
regio om tot een gezamenlijke agenda in het SGO te komen en onze groene belangen sterk te maken 
in het door de gemeente Den Haag geïnitieerde SGO. Beide overleggen vinden 4 maal per jaar plaats.  
 
In Rijswijk vertegenwoordigden Marjanne Dominicus en Gerda Idsinga IVN Den Haag en omstreken 
bij het platform Groen in Rijswijk. Deelname aan dit platform vergroot de naamsbekendheid van het 
IVN bij bewoners en gemeente. Daarnaast versterkt het de banden met andere groene verenigingen 
en biedt het nieuwe mogelijkheden voor natuureducatie. 
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3.2 PR en communicatie 
Website  

Ook in 2019 hebben we voor de website gebruikgemaakt van het landelijke contentmanagement-

systeem. De website is in beheer bij Marjanne Dominicus.  

 2019 2018 2017 

Gebruikers  
 

16.346 7.795  6.403 

Nieuwe 
gebruikers  

14.666 6.414  5.224 

Pagina 
weergaven  

38.291 32.576 28.033 

  
Facebook  
Marjanne Dominicus plaatst berichten op de Facebookpagina. Het aantal volgers van de 
Facebookpagina is in 2019 gestegen naar 731, tegen 623 in 2018.  
 
Nieuwsbrief 
 In 2019 werd er maandelijks een nieuwsbrief met zowel IVN- als KNNV-nieuws verstuurd aan alle 
leden en donateurs die zich hiervoor hadden aangemeld. Monique van den Broek is eindredacteur, 
de opmaak gebeurt extern door Bob Molenaar.  
 
De Ratelaar  
Het kwartaalblad De Ratelaar werd in 2019 verspreid onder leden en donateurs, cursisten en 
potentiële leden. De redactie is voor IVN Den Haag en omstreken in handen van Mariëtta de Jonge, 
Loes van Zee en Michan Biesbroek. 
 
 Ledenwerffolder en visitekaartjes  
In 2019 hebben we afscheid genomen van de provinciale kwartaalfolder en is ervoor gekozen een 
eigen folder uit te brengen. Duurzamer en goedkoper. Naast de folder zijn er visitekaartjes die 
uitgedeeld kunnen worden om de naamsbekendheid te vergroten.  
 
Persberichten  
In 2019 verstuurden Rob Meijer en Corry van Leeuwen 41 persberichten. Op basis daarvan 
verschenen er regelmatig berichten over IVN Den Haag en omstreken in edities van landelijke 
dagbladen en lokale weekbladen. 
 
Stands  
In 2019 was IVN Den Haag en omstreken bij verschillende evenementen met een stand en 
promotiemateriaal aanwezig. Onder andere bij de Dag van de Roos (Westbroekpark), een braderie in 
Voorburg en het Strandwalfestival in Rijswijk. 
  
PR-overleg met IVN Zuid-Holland en andere afdelingen 
Een aantal keren per jaar komen de verschillende afdelingen bij elkaar op het kantoor van IVN Zuid-
Holland om ervaringen uit te wisselen en kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen. 

3.3 VOG 
Er is een lijst opgesteld met namen van personen van de themagroep Kind en Natuur die in 

aanmerking zouden komen voor het aanvragen van een VOG via IVN-landelijk.  
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3.4 Excursies, cursussen en activiteiten voor publiek 

3.4.1 Publieksexcursies 

Er zijn in 2019 117 publiekswandelingen geweest, 12 meer dan in 2018 (105). 

Aantal  
Wandelingen 

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

2018 19 27 27 32 

2019 25 28 32 32 

 

3.4.2 Wandelingen op aanvraag  

We hebben in 2019 in totaal 64 activiteiten op aanvraag gedaan.  
 

Particulieren (verjaardagen, bruiloften, enz.) 19 

Organisaties (meestal bedrijfsuitjes), tuinverenigingen, 
hardloopvereningingen, welzijnsorganisaties en bibliotheken  

31 

Samenwerking met Muzee Scheveningen (strandexcursies) 5 

Samenwerking met Diabetes Vereniging Den Haag (biowalk) 9 

Populaire gebieden: Clingendael, Oostduinen, Westduinpark en de Zandmotor. 

 
De coördinatie voor rondleidingen op aanvraag op Landgoed Te Werve in Rijswijk is in 2019 
overgenomen door Gerda Idsinga van het IVN. Dat resulteerde meteen in 7 rondleidingen. 

3.4.3 Groene cursus 

De Groene cursus is dit jaar in Rijswijk gehouden. Dit jaar hadden we meer deelnemers (52) dan in 
2018 (45). Voor de najaarscursus was er zelfs een wachtlijst.  

3.5 Activiteiten voor leden 

3.5.1 Themagroepen 

We werken nu twee jaar met themagroepen en die komen aardig van de grond. In themagroepen 
verzamelen zich mensen met een zelfde interesse. Je kunt je makkelijk aansluiten bij een groep en 
die ook weer gemakkelijk verlaten. 
Het kernprincipe van een themagroep is dat iedereen die dat wil, initiatief kan nemen en zich 
gemakkelijk bij een bestaand samenwerkingsverband kan aansluiten of er zelf een kan beginnen. Er is 
verder sprake van gedeelde verantwoordelijkheid binnen een themagroep. 
Er zijn vijf themagroepen: kind en natuur, fotografie, kust, natuur en gezondheid in de buurt, en 
scholing.  
De themagroepen zijn nu zo ver, dat ze hun activiteiten aan elkaar en aan de leden konden 
presenteren op de nieuwjaarsbijeenkomst van 2020. De door hen ingerichte tafels werden goed 
bezocht en er was veel uitwisseling.  
Van een top-down georganiseerde afdeling zijn we gegroeid naar een afdeling die veel meer bottom-
up werkt. De bestuurstaken worden lichter en leden worden makkelijker actief. 
Er zijn wel meer plannings- en coördinatieactiviteiten nodig om al die individuele verrichtingen goed 
te organiseren binnen de afdeling. 

3.5.1.1 Kind en natuur 

Activiteit Pluk: in 2017 is er een groep gestart met kinderactiviteiten bij het Heempark H.J. Bos. Elke 
eerste zaterdag of zondag van de maand ontvangt deze een groep kinderen gedurende anderhalf tot 
twee uur. Het begint altijd met een verhaal, daarna gaan de kinderen het park in. Onderweg is er veel 
te zien en op een aantal plaatsen gaan de kinderen zelf op onderzoek uit. Dat doen ze door het 
beantwoorden van vragen, het uitvoeren van opdrachten of een spel.  
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IVN-scharrelkids Haagse Hout heeft 6 bijeenkomsten voorbereid, waarvan er uiteindelijk maar één is 
doorgegaan. Dit allemaal vanwege het slechte weer. Er is op de locatie in Mariahoeve geen binnen-
faciliteit, dus met regen en kou kun je er niet veel. De groep zal nadenken over een andere locatie 
voor 2020. 
Slootjesdag, 16 juni 2019, is deze keer gehouden bij het MEC in het Zuiderpark. In totaal zijn er 175 
kinderen met hun ouders of grootouders geweest. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar. Dit heeft te 
maken met de locatie vlak bij de (in de buurt bekende) kinderboerderij, iets wat we komend jaar 
kunnen herhalen.  

3.5.1.2 Fotografie 

De fotogroep IVN Den Haag en omstreken heeft op dit moment ongeveer 15 leden en trok er in 2019 
ongeveer 1 x per 6 weken op uit om foto's te maken. 1 x per 3 maanden heeft de groep een avond-
bijeenkomst gehouden waarop een theorie-onderwerp behandeld is of waarbij de groep elkaars 
foto's besprak. In 2019 trok men meestal de natuur in, maar ook stadsfotografie is een keer aan bod 
gekomen. 

3.5.1.3 Kust 

Langs de kust heeft een groot aantal activiteiten plaatsgevonden. Zo zijn er de afgelopen zomer in 
samenwerking met MuZee op het strand wekenlang activiteiten voor kinderen georganiseerd rond 
het thema plastic in de Noordzee. 
In Berkheide is een meerdaagse cursus Veldwerk voor IVN’ers en KNNV’ers georganiseerd om in een 
duinvallei alle soorten in kaart te brengen. 
Samen met de Oegandese milieuactivist William zijn er op 23 november 2019 twee rondleidingen 
door de Natte Pan van het Westduinpark gehouden. 
In het Westland zijn er twee lezingen over de Zandmotor geweest voor twee Rotary Clubs. 
Verder zijn er ook dit jaar weer veel drukbezochte reguliere wandelexcursies georganiseerd, onder 
meer in het Westduinpark en op de Zandmotor.  

3.5.1.4 Natuur en gezondheid in de buurt 

De themagroep Natuur en gezondheid in de buurt heeft eind april een wandeling in de 
Vruchtenbuurt georganiseerd en begin mei een in Houtwijk. Er zijn in 2019 5 wandelingen met het 
thema ‘Hoe groen is ons centrum?’ georganiseerd in samenwerking met de bewonerscommissie 
rondom het Plein, waarvan er 2 specifiek voor rijksambtenaren waren. 
Voor zorgcentrum Nolenshage is er door de themagroep Natuur en gezondheid in de buurt een 
tuinkaart gemaakt en er zijn twee buurtkaarten ontwikkeld, zodat bezoekers en bewoners van deze 
locatie samen een tweetal groene wandelingen in de buurt van de zorglocatie kunnen maken. Beide 
kaarten worden in 2020 aan de zorglocatie aangeboden tijdens een officiële ‘kick off,’ omdat 
Nolenshage door IVN Zuid-Holland benoemd is als officiële partner voor het project Grijs, groen en 
gelukkig. 
Muriel Kommer  heeft in januari, maart, juli en november het Wijndaelercentrum bezocht met haar 
natuurkoffer. Ze is in januari in De Strijp geweest, in Nolenshage in maart, en ook in maart op 2 
locaties in Leilinde  en in WZH Vliethof. Dat maakt in totaal 9 natuurkofferactiviteiten in 2019. 

3.5.1.5 Scholing 

Voor de gidsen zijn er twee cursussen georganiseerd met avondlezingen en excursies: een 
vogelcursus met 13 deelnemers en een plantencursus met 15 deelnemers. Uit de evaluatie bleek dat 
de cursussen goed zijn ontvangen. 
 
3.5.2 Afdelingsdag en -weekend  
Op 24 augustus 2019 zijn alle leden die zich op een of andere manier hebben ingezet voor of met 
onze afdeling, het zonnetje gezet. Ze werden getrakteerd op een bezoekje aan de Vockestaertpolder 
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en de Ardrianushoeve Midden-Holland in het bijzonder. Extra in het zonnetje werden gezet Louise 
Ras en Max Leerentveld.  
Het afdelingsweekend van 21-23 juni 2019 is gehouden in Sint-Geertruid in het mooie heuvelland van 
Zuid-Limburg, in accommodatie Bruisterbosch. Er waren 19 deelnemers. 

4 Financieel verslag 2019 
Onderstaande rapportage is een verkort verslag van het financiële jaar 2019. De Kascontrole-
commissie, bestaande uit Jacqueline Reijnders en André Smit, hebben volledige inzage in de stukken 
gekregen. Op grond van de bevindingen heeft de commissie verslag uitgebracht aan de algemene 
ledenvergadering en de vergadering geadviseerd decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 
beleid. 
 

4.1 Aantal leden 
Het verloop van het aantal leden over 2019 staat hieronder weergegeven. We zien dat er steeds 
meer nieuwe leden centraal via IVN-landelijk aangemeld worden. Dit betekent ook, dat die hun 
contributie via IVN-landelijk betalen. IVN-landelijk houdt de afdracht van de afdeling Den Haag voor 
deze leden automatisch in. Het aantal ‘eigen’ leden en centraal aangemelde leden (CAL) is gestegen 
van 252 in 2018 naar 289 in 2019. Een stijging van meer dan 10%. 
  

    2017 2018 2019 
Leden  179 174 182 
Huisgenoot leden 29 29 27 
CAL 54 78 107 
Donateurs 101 101 97 
Totaal   363 382 413 

 

4.2 De staat van baten en lasten 
Hieronder staan de staat van baten en lasten en de balans over 2019. In de tabellen is 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.  
 
 

 

2018 2019 Begroot 2018 2019 Begroot

Contributie 5.230        5.701        5.200        Algemene kosten 1.855        832           2.000        

Giften leden 137           1.531        120           Domein&mail 54              54              60              

Donateurs 1.846        1.869        1.850        Afdracht IVN 1.806        2.287        2.130        

7.213        9.101        7.170        Leden admin 132           166           200           

Kosten vereniging 3.847        3.339        4.390        

Biowalking 540           540           540           

Wandelingen op verzoek3.170        3.005        2.800        Afdelingsfolders 593           122           500           

Groene Cursus 1.896        3.060        2.700        IVN Ratelaar 2.435        3.348        2.400        

IVN weekend 2.700        1.482        Activiteiten voor leden 1.776        1.381        1.800        

8.306        8.087        6.040        Themagroepen 880           468           1.600        

Weekend 2.714        1.598        300           

Rente -            81              Groene Cursus 877           1.350        

Totaal baten 15.519     17.269     13.210     Uitgave jassen 239           

8.398        8.032        7.950        

Resultaat 3.274        5.897        870           

Totaal Lasten 15.519     17.269     13.210     

Baten Lasten
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Bij de staat van baten en lasten valt het op, dat het activiteitenniveau in 2019 hoger is dan in 2018. 
De baten uit contributie en giften waren groter dan verwacht. Dit komt door een aantal eenmalige 
giften (€ 1663). Ook de inkomsten van de wandelingen op aanvraag en de groene cursus waren 
hoger dan verwacht. Dit komt mede door het grotere aantal deelnemers aan de groene cursus, 45 in 
2018 en 52 deelnemers in 2019. Voor de najaarscursus was er zelfs een wachtlijst.  
 
De administratieve kosten voor de vereniging waren lager dan begroot. Dit komt vooral door de lager 
dan begrote algemene kosten, mede veroorzaakt door lagere reiskosten. Ook de post 
afdelingsfolders is lager. We hebben de afdelingsfolders afgeschaft, en geven nu aan onze gasten van 
de publiekswandelingen een visitekaartje met de link naar onze website erop, of een algemene 
folder die niet elk kwartaal wordt vernieuwd. Hierdoor waren de druk- en verzendkosten lager dan in 
2018. 
De Ratelaar daarentegen was duurder dan begroot. Dit heeft te maken met de gestegen drukkosten, 
en met het grotere aantal leden. 
De post activiteiten voor leden was lager dan begroot. Er zijn in 2019 geen gidsendagen gehouden en 
de twee nascholingsbijeenkomsten hebben geen kosten opgeleverd. 
De themagroepen hebben minder geld uitgegeven dan begroot. De activiteiten hebben minder 
gekost. Met een toenemend aantal leden zal het activiteitenniveau naar verwachting stijgen.  
De uitgaven voor de groene cursussen, die in 2019 in Rijswijk zijn gehouden, waren lager dan 
begroot, omdat de gemeente een deel van de kosten voor haar rekening heeft genomen. Voor de 
eerste keer hebben we met een differentiatie in de bijdragen gewerkt: leden betaalden € 50,-- en 
niet-leden € 60,-- voor de cursus. Dit leverde een aantal nieuwe leden op, en daarom zullen we deze 
differentiatie in 2020 continueren. 
Dit alles samengevat is er over 2019 een positief resultaat van € 5897,--. 
 

4.3 Balans 
Tijdens de ALV van 2019 is er besloten om het resultaat over het jaar 2018 te bestemmen voor een 
reserve voor de lustrumviering van de vereniging in 2022. Dit is opgenomen in de balans over 2019. 
Verder valt het op, dat door het positieve resultaat de bezittingen van de vereniging zijn 
toegenomen.  

 

2018 2019 2.018        2.019        

Rekening courant Triodos 4.595        1.814        Algemene reserve 30.681     30.681     

Sparen ASN 100.601   100.682   Onverdeeld resultaat 3.273        5.897        

Sparen Triodos 15.503     20.503     Reservering NGO 2016 - 2018 1.844        1.844        

Totaal 120.699   122.999   Reservering DeVries fonds 74.280     74.280     

Reservering Heijmanshof 4.583        4.583        

Vooruit ontvangen &betaald 230           290           Reservering Lustrum 3.273        

Totaal Activa 120.929   123.289   Totaal reserveringen 114.661   120.558   

Borg Jassen 1.480        1.680        

Vooruit ontvangen 412           250           

Nog te betalen 4.376        801           

Totaal Passiva 120.929   123.289   

Bezittingen Schulden
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5 Jaarplan 2020 

5.1 Implementatie van 1IVN 
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. Binnen de Stichting zijn 90 

beroepskrachten werkzaam, verspreid over 12 locaties in 5 regio’s. De bedoeling is dat de vrijwilligers 

van de afdelingen en de beroepskrachten meer gezamenlijk gaan optreden richting gemeenten, 

scholen enz. Wellicht wordt het dan ook gemakkelijker om opleidingen op regionale schaal te 

organiseren.  

5.2 Contacten met andere natuurorganisaties en gemeenten  
 
Het periodieke gezamenlijke voorzittersoverleg tussen IVN, KNNV en AVN zal worden gecontinueerd. 
Het Groenplatform is het forum van de groene organisaties dat twee weken voorafgaand aan het 
Stedelijk Groenoverleg plaatsvindt. Hierin brengen de groene organisaties hun standpunten bij elkaar 
ter voorbereiding aan het door de gemeente Den Haag geïnitieerde Stedelijk Groenoverleg. Naast 
het IVN hebben in deze overleggen AVN, KNNV, Duurzaam Den Haag, de Haagse Vogelbescherming, 
Stichting egelopvang en de Vrienden van Den Haag zitting. 
Momenteel wordt er gewerkt aan de erkenning van het Nationaal Park Hollandse Duinen door de 
gemeente Den Haag en Staatsbosbeheer. Planning en verdere uitwerking zijn qua tijdsbeslag nog niet 
geheel duidelijk. 

5.3 PR en communicatie 
In 2020 zijn we van start gegaan met een nieuw format voor de nieuwsbrief, gekoppeld aan de 

ledenadministratie. Daarnaast communiceren we intern via De Ratelaar. Bekeken wordt wat de 

mogelijkheden zijn om dit blad qua vormgeving, opmaak en inhoud aan te passen aan de wensen van 

deze tijd. 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 partnerorganisa-

ties ter verbreding van de naamsbekendheid. 

5.4 Excursies, cursussen en activiteiten voor publiek 

5.4.1 Reguliere wandelingen 

In het 1e kwartaal 2020 (januari, februari en maart) worden er 29 publieksexcursies aangeboden.  

5.4.2 Wandelingen op aanvraag  

Inmiddels zijn er al 12 afspraken gemaakt voor wandelingen in 2020.  
De samenwerking met MuZee Scheveningen loopt in 2020 door; er wordt in de zomer weer een 
aantal familie-excursies gehouden. Ook de negen wandelingen in het kader van de biowalk zijn weer 
gepland. 

5.4.3 Groene cursus 

Er zullen weer twee cursussen gehouden worden in Rijswijk. Voor de voorjaarscursus zijn op dit 
moment al 25 aanmeldingen. 

5.5 Activiteiten voor leden 

5.5.1 Themagroepen 

Verdere op- en uitbouw de themagroepen zal worden bevorderd en waar nodig ondersteund.  
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5.5.1.1 Kind en Natuur 

De activiteiten van Pluk zal worden gecontinueerd, zij het op een andere manier. Ook zal er een 
activiteit met een school worden verkend. De Slootjesdag is in 2020 op 14 juni. Omdat de locatie in 
het Zuiderpark in 2019 zo goed is bevallen, zullen we ook dit jaar de Slootjesdag weer in het 
Zuiderpark houden.  

5.5.1.2 Fotografie 

Eind december 2019 is er gebrainstormd over de wensen van de leden voor 2020, waarbij er af-
spraken zijn gemaakt voor de invulling in 2020. Ongeveer 1 x per 6 weken trekken we er samen op uit 
om foto's te maken (zaterdag) en 1 x per 6 weken (tussenliggende dinsdagen) hebben we een 
avondbijeenkomst waarop een theorie-onderwerp behandeld wordt en we elkaars foto's bespreken. 
De avondbijeenkomsten worden beurtelings voorbereid door de leden van de fotogroep. 

5.5.1.3 Kust 

Het activiteitenniveau wordt gehandhaafd. De themagroep kust is nog te veel ‘los zand,’ en daarom 
zal de organisatie iets versterkt moeten worden. Als onderdeel daarvan zal er een inventarisatie 
worden gemaakt van de interesses en inzetmogelijkheden van de leden. 

5.5.1.4 Natuur in de buurt 

Voor 2020 worden er wederom drie wandelingen georganiseerd met het thema Hoe groen is ons 
centrum?, in samenwerking met de bewonerscommissie rondom het Plein. Daarvan zijn er specifiek 
twee voor Rijksambtenaren gepland. 
Begin mei zal er in de Vruchtenbuurt ook een themawandeling plaatsvinden. 

5.5.1.5 Natuur en gezondheid 

Er staan voor 2020 ook weer bezoeken met de natuurkoffer aan diverse verzorgingshuizen in de 
planning, evenals het maken van buurtkaarten. 

5.5.1.6 Scholing 

In september gaan we weer met een natuurgidsenopleiding (NGO) van start. Deze opleiding duurt 
tot en met juni 2022. Er is veel belangstelling voor. De cursisten moeten zelf aangeven wat hun 
motivatie is om de cursus te volgen, en na een intakegesprek horen ze of ze kunnen deelnemen. 
 
5.5.2 Afdelingsdag en -weekend  
De afdelingsdag voor actieve leden is op 5 september. Het afdelingsweekend zal van 19 t/m 21 juni 

op Ameland zijn. 
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6 Begroting 2020 

 
 
Voor de begroting voor 2020 is er nog een aantal posten die zich lastig laten begroten. In de eerste 
plaats zullen we in 2020 weer starten met een gidsenopleiding. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij 
het Fonds 1818, en het is niet zeker of deze aanvraag zal worden gehonoreerd. Voor 2020 zullen we 
nog toekunnen met de reservering die van de vorige gidsenopleiding is overgebleven (€ 1844,--). 
Voor 2021 zullen we een betere prognose kunnen maken.  
Hetzelfde geldt voor De Ratelaar. Bij de redactie leeft de wens voor vernieuwing, maar pas rond 
maart 2020 zal duidelijk worden hoeveel dat zal gaan kosten. Vooralsnog is er € 4500,-- voor 
opgenomen in de begroting. De andere posten zijn min of meer gelijk gebleven aan die in de 
begroting van 2019. 
 
 
 
 

Baten Begroting Lasten Begroting

2019 2020 2019 2020

Contributie 5.701        5.500        Algemene kosten 832           1.000        

Giften leden 1.531        200           Domein&mail 54              60              

Donateurs 1.869        1.850        Afdracht IVN 2.287        2.300        

9.101        7.550        Leden admin 166           200           

Kosten vereniging 3.339        3.560        

Biowalking 540           540           

Wandelingen op verzoek3.005        3.000        Afdelingsfolders 122           200           

Groene Cursus 3.060        2.700        IVN Ratelaar 3.348        4.500        

IVN weekend 1.482        1.400        Activiteiten voor leden 1.381        1.800        

8.087        7.640        Themagroepen 468           1.600        

Rente 81              IVN weekend 1.598        1.700        

Totaal baten 17.269     15.190     Groene Cursus 877           1.350        

IVN kleding 239           

NGO 2020 1.844        

8.032        12.994     

Resultaat 5.897        -1.364      

Totaal Lasten 17.269     15.190     

Baten Lasten


