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1 Agenda Algemene Ledenvergadering IVN Den Haag 22 april 2023 
 

 Agendapunt     
1 Opening en mededelingen  
2 Verslag van vorige Algemene Ledenvergaderingen 16 oktober 2022 
3 Jaarverslag 2022 
4 Financieel overzicht: Balans en resultatenrekening 2022 
5 Kascommissie 
 a. Verslag commissie 
 b. Voorstel tot verlenen decharge bestuur 
 c. Benoeming nieuwe kascommissie  

6 Jaarplan 2023 en begroting 
7 Herbenoeming penningmeester 
8 Activiteiten voor leden 
9 Samenwerking Parnassia 

10 Rondvraag en sluiting 

2 Verslag algemene ledenvergadering IVN Den Haag van 16 oktober 2022  
  

Aanwezig: Zatie Zakirova Bakieva, Chrit van Ewijk (vz), Mien Huisman, Grada de Jong, Willy Joolen, 

Max Leerentveld, Corry van Leeuwen, Jan Muurling, Ingrid Piek, Louise Ras (best.), Annemarie van 

der Rest (pen.), Marcel van Rooijen, Linda Tan, André Smit (best.), Linda Thorarinsdottir, John van 

Wensveen (best.), Irene van Wissen. 

Afwezig met kennisgeving:  Monique van den Broek, Marjanne Dominicus (best.), Marjo Hess, Ria 

Hoogstraat, Gerda Idsinga, Muriel Kommer, Rob Meyer, Esther van Seters, Ada van de Vendel, Wim 

Voortman, Yvonne Vermazen.   

 

1. Opening en mededelingen  

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Deze ledenvergadering is de 2e 
ledenvergadering van dit jaar. Doel hiervan is het jaarplan voor het volgende jaar vroegtijdig te 
bespreken en naar de lopende begroting te kijken of we nog op schema liggen. Vervolgens vermeldt 
de voorzitter de binnengekomen afmeldingen en deelt mee dat Marianne Dominicus haar 
bestuurstaken neerlegt. De combinatie met haar taken Communicatie en PR werd haar te zwaar. De 
bestuursfunctie is dus nu vacant. 
 

2. Concept Jaarplan 2023.  

Het concept jaarplan is mede gebaseerd op het jaarplan van landelijke IVN vereniging. Vorig jaar is 
landelijk IVN gereorganiseerd. De stichting met 150 beroepskrachten is opgeheven en de 
medewerkers zijn in dienst gekomen van de vereniging. De vereniging heeft nu dus 150 
beroepskrachten ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Het bestuur heeft gepoogd het 
afdelingsplan in dezelfde lijn te krijgen van het landelijk plan. De prioriteiten in het landelijk plan zijn 
terug te vinden in het voorliggend concept afdelingsplan. De prioriteiten liggen in 3 te onderscheiden 
levensdomeinen: Opgroeien en ontwikkelen, Thuis en op het werk: een natuurlijke leefomgeving, en 
Vrije tijd en gezondheid: kom mee naar buiten! In lijn met deze prioriteiten is het afdelingsplan 
uitgewerkt naar bijpassende activiteiten. Activiteiten die we al doen, maar ook suggesties waar je 
aan kan denken. Het is dus geen actieplan, maar een soort “open buffet” met mogelijke activiteiten 
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voor onze leden. Vervolgens gaat voorzitter per domein in op de mogelijke invulling daarvan in het 
concept plan. Dit gaf op verschillende momenten aanleiding tot vragen.  
Linda Th.: Wat moet er zoal plaatsvinden in de Natuurweek? Voorzitter: Natuurweek is het oprekken 
van de populaire Slootjesdagen de programmering moet nog worden uitgewerkt. Hulptroepen ter 
ondersteuning van leerkrachten.  
Marcel: Contact leggen met scholen, kom je dan niet in conflict met organisaties die hier al mee bezig 
zijn? Ga je daarmee samenwerken? Voorzitter: Zo precies is het plan niet uitgewerkt. De behoefte is 
erg groot, dus zal dat geen probleem geven. Bovendien, vult Max aan, zal een werkgroepje eerst 
contact leggen met een school om de behoefte te peilen en nagaan welke activiteiten gefaciliteerd 
kunnen worden.  
Linda Th.: Worden nu aan alle eerder bedachte landelijke IVN thema’s door de nieuwe IVN vereniging 
in een nieuw jasje gegooid? Voorzitter: Dat klopt.  
 
Vervolgens wordt gediscussieerd over de oorzaak dat activiteiten niet of niet meer worden 
uitgevoerd. Duidelijk is dat dit het gebrek is aan (voldoende) inzet van leden. De samenwerking met 
KNNV komt ook aan de orde. In principe is samenwerken mogelijk, op bestuurlijk niveau blijft dat 
contact bestaan. Het staat of valt met de bereidheid van leden om dat contact tussen beide 
verenigingen te leggen. Er zijn voorbeelden waarbij dit ook gebeurt. Soortenkennis zit bij KNNV, bij 
IVN zit de kennis en ervaring bij het gidsen. Op bestuurlijk niveau vindt samenwerking plaats in het 
Groenplatform en Stedelijk Groenoverleg.  
 
Linda Th.: Wat wordt bedoeld met Natuur Nabij? Eerder is de Themagroep Natuur Dichtbij 
overleden. Wat moet ik mij hierbij voorstellen, anders dan dat de afdeling vertegenwoordigd is in het 
Stedelijk Groenoverleg? Voorzitter: Wij praten over Natuur in de buurt. We doen al wat binnen dit 
thema, maar zouden meer willen doen. Kom maar met ideeën.  
Voorzitter sluit dit onderdeel af met de oproep om keuze te maken uit de vele mogelijke activiteiten 
binnen een van de drie prioriteiten.  
 
Voorzitter staat vervolgens stil bij een volgende onderdeel van het jaarplan, hoe krijgen we onze 
leden actiever, 50 van de 150 gidsen zijn actief *)? Daarnaast zijn er nog sympathiserende leden, 
misschien willen die ook een keer wat doen. Hoe breiden we de pool van gidsen en actieve leden uit? 
Daar willen we prioriteit aan geven. Hoe, weten we nog niet. *) aantallen wordt nader uitgezocht. 
 
Louise geeft aan dat we gestart zijn actief te benaderen met de vraag waar hun belangstelling naar 
uit gaat. Dit biedt de mogelijkheid hen eventueel aan een activiteit te koppelen. Deze aanpak werkt 
en proberen we uit te breiden.  
Max doet ook de suggestie om bij de gidsen in opleiding na te gaan hoe je ze kunnen binden aan de 
vereniging. En te vragen bij hun activiteit andere gidsen daarbij te betrekken.  
 
Voorzitter sluit dit onderdeel af met de constatering dat we het verloop in afgestudeerde gidsen 
moet worden tegengegaan. Dit moet beter worden georganiseerd, het benoemen van een 
jaarcommissaris die contact onderhoud met de afgestudeerde groep gidsen en als aanspreekpunt 
van de lichting voor het bestuur kan zijn. Verder legt hij de vraag voor hoe we gaan samenwerken 
met de (regionale) beroepskrachten? Hoe moet de werkverdeling zijn tussen de beroepskrachten en 
de leden in de afdeling? Beroepskrachten (in de regio) richten zich op de organisatie van een 
activiteit en de leden doen het inhoudelijke deel van de activiteit. Voorzitter licht dit nader toe met 
een actueel voorbeeld. Het is nog een uitdaging om de afstand die zit tussen beide groepen te 
overbruggen. Dit is een zoekproces. Daarbij is het ook van belang ervaringen te delen met andere 
gidsen. Daarmee krijgt de vereniging als geheel zicht op welke activiteiten zoal plaatsvinden.  
 
Ingrid Piek merkt op dat onlangs haar verhaaltje niet in Duizendblad is opgenomen, zonder de reden 
hiervan te communiceren. Bestuur gaat dit na. 
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Verbreding inzet gidsen en andere actieve leden, alle handen aan dek! Voorzitter constateert dat bij 
de ondersteunende taken te weinig veertigers en vijftigers te zien zijn, zoals in het bestuur, in de 
redactie van Duizendblad. Het zijn vooral gepensioneerden die daar kennelijk tijd voor hebben. 
Bestuur wil daar gericht iets aan doen.  
Linda Th. doet de suggestie om aandacht te besteden aan moderne communicatietechnieken, zoals 
Twitter, Instagram, te gebruiken. In dat verband merkt voorzitter op dat op landelijk niveau een 
nieuwe Basiscursus natuur wordt ontwikkeld. 
 
3.Voorlopige begroting 2023 

Penningmeester licht de stand van zaken van het lopende jaar toe en de gevolgen voor het volgende 
jaar. Het aantal leden/ donateurs zal volgend jaar ongeveer gelijk blijven. De kosten van de 
vereniging zullen iets toenemen. De totale lasten voor 2022 zullen onder de begroting blijven. Voor 
volgend jaar zullen deze lager worden begroot dan dit jaar. De vergadering heeft naar aanleiding 
hiervan geen vragen.  
 
4.Note Segbroek 

André licht de notitie Segbroek  toe als voorzitter van de commissie De Vriesfonds. De aanvraag is 
ingediend door ons lid Rob Meyer om het schoolplein te vergroenen. De uitvoering lag bij Ingrid Piek. 
Het is inmiddels afgerond. Het bestuur heeft een subsidie gegeven van € 4.000.  
Ingrid meldt dat de officiële opening begin maart/april jaar wordt gepland. Daarvoor worden alle 
partners uitgenodigd. Deze week worden bollen gepoot, zodat het plein bij de opening er gekleurd 
bij ligt. 
 

8.Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur.  

3 Jaarverslag 2022 

3.1 Bestuur 
Na de ALV van 16 oktober 2022 is het bestuur als volgt samengesteld 

Functie  Naam Jaar van aftreden 

Voorzitter Chrit van Ewijk 2025 

Secretaris/Penningmeester Annemarie van der Rest 2023 

Bestuurslid PR en Communicatie vacature  

Bestuurslid Gidsen en Wandelingen Louise Ras 2025 

Bestuurslid Externe Aangelegenheden Andre Smit 2025 

Bestuurslid Opleidingen Annemarie van der Rest 2025 

Bestuurslid Projecten John van Wensveen 2024 
 

3.1.1 Contacten met natuurorganisaties, gemeenten, buur IVN Afdelingen en Nat park Hollandse 

Duinen  

Er zijn veel contacten met andere organisaties en onze bijdrage hierin is uitleggen wat de IVN doet en 
dat onze focus is Natuureducatie en Duurzaamheid. Hier zullen we een paar belangrijke activiteiten 
toelichten: 
 
Stedelijk Groen Overleg Ieder kwartaal is er een overleg tussen de Gemeente en de 
natuurorganisaties. De volgende punten werden besproken: 
-Nota Grote Groengebieden en hoe behouden we het kwaliteitsniveau. 
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-Komt er een klimbos in het Zuiderpark? 
-Hoe gaat de gemeente om met de Heemparken? 
-De continuïteit van volkstuinieren. 
 
Nationaal Park Hollandse Duinen Er is nog steeds onduidelijk of er een erkenning komt voor dit 
Nationaal Park, maar er worden nu al diverse plannen ontwikkeld zoals: 
-Project: Van Zee tot Zwet: het ontwikkelen van een groene zone inclusief De Uithof, Madestein, 
Ockenburgh, Solleveld en Kijkduin. 
-Groene Tuinen in Hollandse Duinen. Het stimuleren van groene tuinen in de stad met zoveel 
mogelijk inheemse planten. Een voorbeeld tuin is aangelegd bij Villa Ockenburgh 
-Duidelijk bebording en eigen gebiedshuisstijl. 
 
Duurzaam Den Haag Het ontwikkelen van diverse activiteiten om onze stad Duurzaam te maken: 
-Er zijn 1500 bomen uitgedeeld aan de bewoners. 
-Het project tegelwippen: Stoeptegels weghalen en inplanten met inheemse planten. In 2022 was 
Den Haag kampioen tegelwippen en winnaar van de Gouden Tegel. 
-Duurzaam Den Haag heeft ook actief meegewerkt aan ons project de vergroening van de Segbroek 
tuin. 
 
Sportcomplex Laan van Poot Er is een plan gepresenteerd voor een renovatie en uitbreiding van dit 
complex dat gelegen is naast het Westduinpark, wat een uniek Natura 2000 gebied is.  
Samen met de Haagse Vogelbescherming en de AVN hebben we bezwaar aangetekend en er kwam 
een Plan B en we hebben gezamenlijk een convenant ondertekend om het complex duurzaam te 
maken en de natuur te beschermen. 
 
IVN Den Haag en het Segbroek College In de zomer van 2022 is een groep IVN’ers van onze afdeling 
actief bezig geweest bij het inrichten van het Groene Schoolplein van het Segbroek College aan de 
Klaverstraat in Den Haag. 
Onder leiding van IVN’er en hovenier Ingrid Piek hebben zij geholpen bij het verwijderen van tegels, 
het verwijderen van onkruid in de perken en het planten van planten en bomen in het gazon en op 
het plein. Dit voorjaar is het plein, ingericht en wel, helemaal klaar en komt burgemeester Jan van 
Zanen op 13 april om het plein officieel te openen. 
 
IVN Den Haag en het sportveldencomplex achter het Segbroekcollege Op 29 maart 2022 is er een 
overleg tussen Groenbeheer Segbroek, Onderhoud Sportparken bij OCW, buurtbewoners en onze 
IVN afdeling over de inrichting van de slootoever die het sportveldencomplex Stokroosveld  liggend 
achter het Segbroek college omzoomt. De sloot is verbonden met de Haagse Beek. Onderwerp van 
overleg was het prijswinnende voorstel hiervoor van Ingrid den Boer en haar man van een door de 
gemeente uitgeschreven buurtwedstrijd voor de beste groene en duurzame ideeën voor de 
Bloemenbuurt.  
De kern van het voorstel was om de voor mensen en honden vrijwel ontoegankelijke slootoever van 
het sportveldencomplex op het Stokroosveld zodanig te beplanten dat de oever aantrekkelijk wordt 
voor insecten, amfibieën en kleine vogels. Tegelijkertijd is die nieuwe oevernatuur dan weer 
aantrekkelijk voor mensen om te bekijken vanaf het wandelpad rond het veld.   
Het plan wordt in het voorjaar van 2023 gerealiseerd door Groenbeheer Segbroek. 
 
Eerste Tiny Forest in Den Haag Basisschool De la Rey in Transvaal heeft als eerste school in Den Haag 
een Tiny Forest, dit is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisveld. Het Tiny Forest 
werd op 9 november aangeplant samen met leerlingen van de De la Reyschool, medewerkers en 
cliënten van Sensa Zorg en buurtbewoners. 
Het Tiny Forest in Den Haag werd gerealiseerd door de Bosmakers, in samenwerking met IVN 
Natuureducatie (Regio + Afdeling), gemeente Den Haag, basisschool De la Rey en Wijkz. Het bos werd 
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gefinancierd door Stichting Sensa, een interculturele instelling gericht op psychische hulpverlening 
aan kind en gezin, volwassenen en ouderen. Het Tiny Forest is gelegen op het Beijersveld aan de kant 
van De la Reyschool (hoek Natalstraat/De la Reyweg). 

3.1.2 PR en communicatie 

Website Ook in 2022 hebben we voor de website gebruik gemaakt van het landelijke content 
management systeem. De website is in beheer bij Marjanne Dominicus.  
 
Facebook Marjanne Dominicus plaatst berichten op de Facebookpagina. Het aantal volgers van de 
Facebookpagina is in 2022 gestegen naar 915, tegen 858, 2021.  
 
Nieuwsbrief 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.  
 
Duizendblad In 2022 is gezocht naar uitbreiding van de redactie en dat is gelukt. De redactie bestaat 
nu uit Lisette van Pelt (eindredactie), Marjo Hes, Marijke Schutte, Peter Venema, Viola Süto en Wim 
Voortman. De opmaak is verzorgd door Marjanne Dominicus. Het blad verschijnt 4 keer per jaar. 
 
PR-commissie Monique van den Broek, Marjanne Dominicus en Rob Meyer vormen de PR-
commissie. 
 
Evenementen Bij evenementen in het kader van het 60-jarig bestaan, activiteiten in het Haagse Bos, 
in Rijswijk, tijdens de slootjesdagen, en bij wandelingen op aanvraag is reclame gemaakt voor IVN 
Den Haag en omstreken door het uitdelen van reclamemateriaal en mondelinge promotie. 

3.1.3 Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Wij hebben er in het Bestuurlijk Overleg Zuid Holland veel werk verzet om de statuten van de 
landelijke IVN vereniging democratischer te maken. In de vorige versie van de statuten kon de LR 
alleen achteraf, als alles al in gang gezet was, al of niet, een beslissing van de RvT vaststellen. 
De Landelijke Raad moet vanaf nu besluiten van de Raad van Toezicht over (1) fusies en splitsingen, 
(2) meerjarenbeleidsplannen en financiële meerjarenramingen en (3) faillissement of surseance van 
betalingen voortaan goedkeuren, op voorstel van de Raad van Toezicht.  
De instemming van de LR is dus in de besluitvorming meer naar stroomopwaarts verplaatst. Dit geeft 
de LR leden meer en tijdige beïnvloedingsmogelijkheden, maar vergt ook meer werk en attentie van 
de LR leden en dus ook van de Afdelingen.  

3.2 Excursies, cursussen en activiteiten voor publiek 

3.2.1 Reguliere wandelingen voor publiek 

Hieronder staat het aantal wandelingen per kwartaal in 2022 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal 
Aantal 
wandelingen 

9 24 24 19 76 

 

3.2.2 Wandelingen op aanvraag 2022 

In 2022 hebben we 41 activiteiten op aanvraag gedaan, waaronder 13 aanvragen door particulieren. 
Daarnaast hebben we dit jaar wandelingen verzorgd voor personeelsuitjes van diverse organisaties 
waaronder 1 scoutinggroep, Oogvereniging NL en 2x bureau LPCW, (zij zetten zich in  voor mensen in 
kwetsbare  omstandigheden 2x), AVN, 1x Vrienden van Den Haag. 



6 
 

In het kader van de Biowalk voor de Diabetes Vereniging Den Haag hebben 8 wandelingen verzorgd.  
De meest populaire gebieden waren Te Werve (8x), Westduinpark (4x), gevolgd door Meyendel (3x).  

3.2.3 Groene cursus 

In 2022 is er een Groene Cursus gehouden in het voorjaar in Rijswijk. De najaarscursus is door gebrek 

aan belangstelling komen te vervallen. 

3.2.4 NGO Natuurgidsen opleiding 

2022 was een druk jaar voor de Natuurgidsen in opleiding, met 14 lessen en 10 excursies en een 
weekend in Hei&Boeicop. De opleiding duurt nog tot juni 2023. 
Na de opleiding zal er een evaluatie plaatsvinden om na te gaan wanneer we de volgende NGO gaan 
starten. 

3.3 Activiteiten voor leden 

3.3.1 60-jarig jubileum 

Elke maand stond er voor leden en donateurs een activiteit gepland in het teken van 60-jarig 
bestaan. Bij elke excursie of wandeling was een gastpersoon aanwezig die de deelnemers 
verwelkomde  bij de IVN-vlag. 
Een greep uit de activiteiten die we georganiseerd hebben: 

- Over oude monumentale bomen in Duivenvoorde, met een bezoek aan het kasteel. 
- Over monumentale bomen,  waarbij de wandeling eindigt op de Joodse Begraafplaats. 
- Hofjes worden bezocht, bezoek aan de molen, van poldersloot tot boezem. 
- Vogels spotten, bezoek aan een stadswijngaard, een strandexpeditie en lesavonden met 

gastsprekers over vleermuizen, grassen en wat er zoal leeft in de sloot. 
- Een Haagse bos expeditie en kaboutertocht speciaal voor de kinderen. 

 
3.3.2 Afdelings-dag en -weekend  
Het Afdelingsweekend ging helaas niet door: het kon niet vastgelegd en kosteloos geannuleerd 
worden mochten er weer corona regels gelden. 
 
De afdeling- dag Den Haag en omstreken op 27 augustus werd gecombineerd met het 60-jarig 
bestaan van de afdeling. Om 10 uur vertrok de boot Eline Vere van de Ooievaart van de Haagse 
Bierkade met zo’n 25 IVN-ers. De kapitein John en gids Kees lieten ons Den Haag van een totaal 
andere kant zien, onder het genot van een kopje koffie of thee. Om 12 uur stapten we uit bij het 
Westbroekpark om in Greens te genieten van een heerlijke lunch. Alles uit de streek of eigen tuin. 
Om 14 uur stonden er drie KNNV gidsen klaar voor een rondleiding in het park. 
Terug naar de boot en met dezelfde bemanning weer richting de Bierkade onder het genot van een 
drankje. Het was een heerlijke dag. 

4 Financieel verslag 2022 

4.1 Aantal Leden 
Hieronder staat het aantal leden van eind december 2022. We zien een gestage stijging van het 
aantal leden. Verder valt op dat het aantal donateurs is afgenomen. Dat kan te maken hebben met 
het feit dat we weinig publiekswandelingen konden organiseren in de Corona-tijd. 
  



7 
 

 

4.2 De staat van baten en lasten 
In de tabellen is een opdeling gemaakt naar de kosten en baten voor de vereniging, en de activiteiten 
die we doen voor leden en derden. Op deze manier is inzichtelijk wat nodig is om de vereniging 
draaiende te houden. 
Aan de batenkant valt op dat we door meer leden ook meer inkomsten uit contributies ontvingen en  
dat er een donatie van € 2500 is gegeven door een van de leden. Daarnaast moeten we vermelden 
dat de Groene Cursus in het najaar niet doorging vanwege te weinig belangstelling. Reeds gedane 
bijdragen zijn teruggestort. Vanwege het Lustrum stonden de algemene activiteiten voor publiek op 
een laag pitje. 
 

 
 
Alle uitgaven die zijn gedaan voor posten waar een reservering tegenover staat, zijn hierin niet 
opgenomen om het beeld over 2022 transparant te maken. Dit zijn uitgaven voor het lustrum 
(€4.983), voor de gidsencursus (€ 3.372), het project Segbroek (€ 4000) en voor de teruggave van de 
borg van de IVN-jassen (€ 160). Deze bedragen zijn in mindering gebracht bij de reserves (zie balans).  
De  grote uitgaven betreffen de afdracht aan IVN-NL en de uitgave voor het verenigingsblad 
Duizendblad. Dit alles geeft een resultaat van € 9.498.  

4.3 Balans 
Uit de balans valt op te maken dat de bezittingen zijn gedaald met zo’n € 2800, van € 136.478 naar € 
133.684. Dit als gevolg van de kosten van het lustrum en het project Segbroek.  
De algemene reserve is toegenomen van € 30.681 naar €36.190. De toename is het resultaat van het 
jaar 2021 € 5509.  Voor het lustrum was een reservering gemaakt van € 11.289 en de uitgaven waren 
€4.983, deze zijn in mindering gebracht van de reservering. Wat er nog over is van de reservering van 
het lustrum zal volgend jaar opgenomen worden in de algemene reserve. De uitgaven voor de NGO 
bedroegen € 3.372, deze zijn in mindering gebracht van de reservering. Het project Segbroek  € 4000, 
een vergroening van het schoolplein van het Segbroekcollege, is betaald uit het de reserve van het 

2020 2021 2022

Leden 323           364           397           

Ereleden 1                1                7

Huisgenoot leden 29              29              32

Donateurs 89              82              77

Totaal 442           475           513           

Begroting Begroting

2021 2022 2022 2021 2022 2022

Contributie 9.085        9.958        8.000        Algemene kosten 741           959           1.000        

Giften leden 429           2.978        300           Domein&mail 55              71              60              

Donateurs 1.434        1.864        1.200        Afdracht IVN 3.864        4.460        4.200        

Inkomsten L&D 10.948     14.800     9.500        Leden admin 96              48              200           

Kosten vereniging 4.756        5.538        5.460        

Biowalking 240           480           540           

Wandelingen op verzoek 1.580        2.240        2.000        Verenigingsblad 1.257        2.939        3.000        

Groene Cursus -            1.265        900           Activiteiten voor leden 623           11              1.000        

NGO 11.005     20              Activiteiten voor publiek -58            112           500           

IVN weekend -            -            IVN-weekend 290           -            

Inkomsten activiteiten 12.825     4.005        3.440        Groene Cursus 392           707           500           

Kosten activiteiten 2.504        3.769        5.000        

Rente 1                Resultaat 16.514     9.498        2.480        

Totaal baten 23.774     18.805     12.940     Totaal Lasten 23.774     18.805     12.940     

Baten Lasten



8 
 

De Vriesfonds, dat daardoor is gedaald naar € 70.280. De uitgaven voor de teruggave van de borg 
voor de IVN-jassen € 160, is ook verwerkt in de reserve.  
 

 
 
De Kas Commissie, bestaande uit Max Leerentveld  en Jan Muurling, hebben inzage in de financiële 
stukken gekregen. Op grond van de bevindingen doet de KasCie verslag aan de Algemene 
Ledenvergadering en geeft advies in het kader van het verlenen van decharge voor het gevoerde 
financiële beleid over 2022. 

5 Jaarplan 2023 

5.1 Bestuur 

5.1.1 Contacten met natuurorganisaties, gemeenten, buur IVN Afdelingen en Nat park Hollandse 

Duinen 

Wij continueren alle huidige contacten. Wij worden steeds vaker benaderd door organisaties die een 
gezamenlijke activiteit met ons willen ondernemen.  
 
De Parnassia Groep is een zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg met vestigingen in een 
groot deel van Nederland. Zij zoeken in het kader van het landelijke IVN Programma Groene GGZ 
onder meer naar mogelijkheden om natuurbeleving onderdeel te maken van therapieën en hun 
terreinen te vergroenen.  Youz Dr. van Welylaan is de pilot locatie van Parnassia in Den Haag. 
Met Youz onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking om de kinderen en jongeren in 
behandeling bij Youz vaker in aanraking te laten komen met de natuur. Youz hoopt hen hiermee 
bewuster te maken van de helende werking van natuur op hun gestel. Maar ook om Youz collega’s te 
voeden zodat zij natuur actiever gaan inzetten voor de gezondheid van de jongeren en voor henzelf.   
Activiteiten die met gidsen zouden kunnen plaatsvinden voor het terrein dr. van Welylaan zijn: 
gegidste wandelingen voor medewerkers en voor cliënten, het begeleiden beheertaken op en rond 
het terrein en het verzorgen van een groene cursus.   
 
Vrienden van Den Haag Den Haag is een groene stad aan zee met karakteristieke lanen en pleinen en 
tal van monumenten. Een stad waar veel mensen met plezier wonen en werken. Een stad om trots 
op te zijn. De vereniging Vrienden van Den Haag zet zich in voor het behoud en de versterking van 
deze kwaliteiten. 
Zij organiseren voor hun leden activiteiten, met name bezoeken aan stedelijke objecten, met het 
doel om hun alternatieve voorstellen te concretiseren.  

2021 2022 2021 2022

Rekening courant Triodos 15.146     17.215     Algemene reserve 30.681     36.190          

Sparen ASN 100.001   99.990     Onverdeeld resultaat 5.509        9.498            

Sparen Triodos 20.467     16.445     Reservering Lustrum 11.289     6.306            

Totaal 135.614   133.650   Eigen vermogen 47.479     51.994          

Reservering NGO 8.336        4.964            

Reservering DeVries fonds 74.280     70.280          

Reservering Heijmanshof 4.583        4.583            

Borg Jassen 1.680        1.520            

Nog te ontvangen 564           Vooruit ontvangen 79              300                

Vooruit betaald 300           34              Nog te betalen 41              43                  

Totaal Activa 136.478   133.684   Totaal Passiva 136.478   133.684       

Bezittingen Schulden

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke_gezondheidszorg
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Zij stellen voor om een paar gezamenlijke rood (baksteen)/groene activiteiten te organiseren. Er 
wordt gedacht aan een gecombineerde wandeling in Centrum met een vriend voor het stedelijke 
gedeelte en een gids voor de stadsnatuur. Een ander voorstel is een wandeling langs de Haagse Beek, 
vooral het 2-de stuk grotendeels overkluisde deel van Vredespaleis naar het Torentje van Rutte. 
Als bestuur denken we dat deze activiteiten interessante inzetmogelijkheden voor onze gidsen en 
andere actieve leden bieden.  

5.1.2 PR en communicatie 

Eind 2022 zijn we overgestapt op een nieuwe website. Het format en de indeling is ons door IVN-NL 

aangereikt. Nog niet alles verloopt foutloos, dus zullen we 2023 gebruiken om alle bugs uit het 

systeem te halen. Begin 2023 wordt er een wervende algemene folder gemaakt. 

5.1.3 Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Geen wijzigingen voorzien. 

5.2 Excursies, cursussen en activiteiten voor publiek 

5.2.1 Reguliere wandelingen 

Gestreefd wordt de excursies naar de parken en duingebieden dit jaar op hetzelfde peil te houden als 
afgelopen jaar. Het programma hiervan staat op onze IVN-site. 

5.2.2 Wandelingen op aanvraag  

Inmiddels zijn er al 30 afspraken gemaakt voor wandelingen in 2023. Biowalking is wandelen in de 
natuur voor mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes of hartproblemen. In 2023 wordt dit 
ook gecontinueerd.  

5.2.3 Wandelingen samen georganiseerd met partners 

Samen met een aantal partners gaan we wandelingen organiseren, zoals we al doen met Biowalking. 

Ook met andere partners als de AVN, Vrienden van Den Haag en met de GGZ Parnassia Groep gaan 

we wandelen. 

5.2.4 Groene cursus 

Deze cursussen zijn belangrijk voor de vereniging. Niet alleen maken cursisten op een laagdrempelige 

manier kennis met de natuur, maar het is ook een mooie opstap naar de NGO. We gaan weer twee 

Groene cursussen organiseren in 2023. Eén in het voorjaar die eind maart start, en één in het najaar. 

5.2.5 NGO Natuurgidsen opleiding 

In juni ronden we de NGO 2021 – 2023 af met de diploma-uitreiking, en met een evaluatie. We zullen 
dan ook voorbereidingen treffen voor de volgende NGO die in 2024 zal gaan starten. 

5.3 Activiteiten voor leden 
Tijdens de Nieuwjaarreceptie is bij leden gepeild welke activiteiten ze in het jaar 2023 georganiseerd 

zouden willen zien. Hierbij kwam naar voren dat activiteiten voor gidsen en kennisuitwisseling over 

de natuur, maar ook over het gidsen op prijs gesteld zouden worden. Het bestuur zal een 

programmacommissie in het leven roepen om zaken te organiseren.  

6 Begroting 2023 
Onderstaande begroting is een aangepaste versie van de begroting die tijdens de ALV van oktober 
2022 is besproken. In de aanpassingen zijn de actuele uitgaven van 2022 verwerkt (in plaats van de 
schatting) en is onder andere het toegenomen aantal leden verwerkt. Dit blijkt uit de inkomsten en 
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uit de afdracht aan IVN. Verder gaan we ervan uit dat er weer twee Groene Cursussen zullen worden 
gegeven in 2023. Er is geen IVN-weekend gepland voor 2023. 
 

 
 
 
De kosten voor het Duizendblad zullen hoger uitvallen dan de kosten voor 2022. Dit heeft te maken 
met het duurder worden van het drukwerk, en het toegenomen aantal leden. We verwachten meer 
activiteiten voor leden en publiek. Vandaar dat de begrote bedragen hoger zijn dan de uitgaven in 
2022, wat een lustrumjaar was. Dit geeft een resultaat van zo’n € 3.870. 
 

Inkomsten Begroting Uitgaven Begroting

2022 2023 2022 2023

Contributie 9.958        10.000          Algemene kosten 959           1.000             

Giften leden 2.978        200                Domein&mail 71              80                   

Donateurs 1.864        1.800            Afdracht IVN 4.460        5.000             

Inkomsten L&D 14.800     12.000          Leden admin 48              100                 

Kosten vereniging 5.538        6.180             

Wandelingen op verzoek2.720        2.800            

Groene Cursus 1.265        2.000            Afdelingsblad 2.939        3.300             

NGO 20              Activiteiten voor leden 11              2.000             

Inkomsten activiteiten 4.005        4.800            Activiteiten voor publiek 112           500                 

Groene Cursus 707           1.000             

Kosten activiteiten 3.769        6.800             

Rente 50                  Resultaat 9.498        3.870             

Totaal baten 18.805     16.850          Totale lasten 18.805     16.850           

Baten Lasten


