
De ANBI-status rapportage voor het jaar 2023 

Naam IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling ’s Gravenhage en Omstreken zie Statuten artikel 1 

RSIN 819368179  

Contactgegevens Website: www.ivndenhaag.nl 
Secretaris/penningmeester: Annemarie van der Rest 
Postadres: Jozef Israelsplein 7, 2596 AS  'sGravenhage 
Bezoekadres: Tuinfluiterlaan 20, 2566 SK 'sGravenhage 
Telefoonnummer: 06 5512 6098 E-mail: penningmeester@ivndenhaag.nl 

 

Beschrijving  en 
doelstelling 
 

De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied: 
 a. activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en 
natuurbeheer; 
 b. te bevorderen dat overheidsbestuurders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud en verbetering 
van de kwaliteit van de natuur en een duurzame leefomgeving; 
 c. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en een duurzame 
leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau inclusief het voeren van procedures en/of indienen 
van bezwaarschriften tegen overheden  
d. verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-, 
landschapsbescherming of duurzaamheid te adviseren, te ondersteunen of ermee samen te werken, alles 
in de ruimste zin, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten welke met het vorenstaande direct 
of indirect enig verband houden, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

zie Statuten artikel 3 

Beleidsplan De activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in een jaarplan. zie Jaarplan 2023 

Bestuurssamenstelling 
 

Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen: Voorzitter: Chrit van Ewijk, 
Secretaris/Penningmeester: Annemarie van der Rest, 
 Algemeen: Louise Ras, Algemeen: Andre Smit, Algemeen: John van Wensveen. 

 

Beloningsbeleid Het bestuur en alle overige leden, die activiteiten ten behoeve van de vereniging uitvoeren, zijn onbezoldigd 
(er is geen sprake van vacatiegelden). Er wordt alleen een vergoeding gegeven voor de gemaakte 
onkosten. 
De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. Art 3.2 

Verslag activiteiten Het jaarverslag van het bestuur wordt jaarlijks gepubliceerd op de website.  zie Jaarverslag 2022  

Financiële 
verantwoording 

Het bestuur legt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering financiële verantwoording af.  
Een door de Algemene Ledenvergadering benoemde kascommissie onderzoekt de financiële administratie 
en het beleid van de vereniging en brengt daarvan verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. 
 
Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd op de website.  

zie Statuten artikel 13.3 
 
zie Statuten artikel 13.4 
 
zie Jaarverslag 2022  
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