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Beleidsplan IVN Deventer 2020 – 2024 
 
A. Algemeen 
 
Het bestuur van IVN Deventer wil met dit beleidsplan de visie, missie en doelstelling van IVN 
Deventer uiteenzetten en een uitwerking daarvan geven in een jaarplan 2020.                 
Om te voldoen aan de ANBI-vereisten vermelden we ook hoe we aan inkomsten komen en hoe we 
het vermogen beheren en besteden.   
  
 
B Visie, missie en doelstelling 
 

De visie van IVN Deventer is dat natuur voor ons mensen van levensbelang is. Vanuit zichzelf is 

natuur beschermwaardig; de functie die natuur voor ons mensen heeft maakt het nog meer nodig 

om natuur te beschermen. Het is onze overtuiging dat het begrijpen van de natuur mensen ertoe 

brengt beter met de natuur om te gaan.   

 

De missie van IVN Deventer is dan ook: mensen op verschillende manieren kennis laten maken met 

de natuur en het landschap en met wat duurzaamheid inhoudt.  

 

De doelstelling komt voort uit deze visie en deze missie. De doelstelling van IVN Deventer is 

vastgelegd in haar statuten die in 2019 zijn herzien.  

=  De vereniging is actief op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en 

 natuurbeheer;  

= Ze bevordert dat overheidsbestuurders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud en 

 verbetering van de kwaliteit van de natuur en een duurzame leefomgeving; 

= Ze werkt daadwerkelijk mee aan de bescherming van de natuur, het landschap en een duurzame 

 leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau; 

= Ze adviseert, ondersteunt of werkt samen met anderen (incl. organisaties) die werkzaam zijn op 

 het gebied van natuurbescherming, landschapsbescherming of duurzaamheid.  

 

 

C.  Financiële paragraaf 

 

Wijze van verwerving van inkomsten 

 

Om de doelstelling te bereiken beschikt de vereniging over de volgende geldmiddelen: 

a.  jaarlijkse contributies van leden; 

b. jaarlijkse bijdragen van donateurs; 

c. (extra) bijdragen van leden en niet-leden; 
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d. subsidies en opbrengsten van acties en verkopen; 

e. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen; 

f. eventuele overige baten. 

 

In 2019 heeft de vereniging twee schenkingen gekregen. Een bedrag van €2500 is gedoneerd door de 

Werkgroep Waanders (opgeheven in 2019) ten behoeve van het onderhoud van de Worp-routes in 

de IVN Route-app gedurende de jaren 2020 t/m 2029. 

Een donateur van de vereniging die begin januari 2019 overleed, liet de vereniging een legaat na van 

€27.454,05. De vereniging heeft bepaald dat dit bedrag is bestemd voor natuureducatieve 

activiteiten en voor activiteiten die de sociale cohesie in de vereniging bevorderen.     

 

Beheer en besteding van het vermogen  

zie Jaarverslag voorgaand jaar (link opnemen) 

zie Financieel Jaarverslag voorgaand jaar (link opnemen naar ‘compact tbv website’ uit fin. verslag 

voorgaand jaar)  

zie Balans voorgaand jaar (link opnemen)  

 

 
D. Belanghebbenden 
 

IVN Deventer kent de volgende belanghebbenden: 

• Publiek 

• Leden en donateurs 

• Overheden 

• Natuurorganisaties en anderen die zich inzetten voor natuur, landschap en duurzaamheid 
 

Publiek 
IVN wil het publiek voorlichten over allerlei aspecten van natuur en duurzaamheid en hen daarmee 
in aanraking brengen. 

IVN Deventer wil de publieke aandacht voor natuur en duurzaamheid vergroten. Dat gebeurt o.a.  
door het geven van excursies, lezingen en cursussen.   
 

Leden en donateurs 
IVN Deventer heeft begin 2020 een bestand van 164 leden, 13 huisgenootleden, 6 gastleden en 25 

donateurs.  

 
Overheden 
IVN Deventer wil de goede relatie met gemeente Deventer onderhouden. Het contact met de 
gemeente loopt via de Adviesraad voor Natuur en Milieu en de stadsecoloog.  

 
Natuurorganisaties en anderen die zich inzetten voor natuurbehoud, landschapsherstel en -
behoud, biodiversiteit en duurzaamheid 
Bij natuurorganisaties gaat het om o.a. Natuur- en Milieucentrum de Ulebelt, KNNV, Natuur en 
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Milieu Overijssel, IVN zusterorganisaties, IVN Overijssel en terreinbeheerders als Stichting 
IJssellandschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.  
Bij anderen die zich inzetten, is te denken aan (stichting) Kostbaar Salland, (samenwerkingsverband)  
Groen Salland, (netwerkorganisatie) Salland Deal/de Kracht van Salland, en zogenoemde bioboeren.  
  
IVN Deventer zoekt samenwerking met deze om: 

• Samen activiteiten te organiseren 

• Over en weer te leren en gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden 

• Gebruik te maken van elkaars faciliteiten en middelen 

• Te opereren voor een breder publiek  

• Samen op te trekken richting overheden 
 

IVN Deventer werkt samen met KNNV Deventer op het gebied van excursies en lezingen. Er wordt 

maandelijks een gezamenlijke nieuwsbrief uitgebracht en viermaal jaarlijks een gezamenlijk blad.      

IVN Deventer organiseert 4 x per jaar gebiedsexcursies op de landgoederen van Stichting 

IJssellandschap. Daarover wordt periodiek overlegd.  

 

E. Werkgroepen en hun activiteiten 
 

Werkgroepen 
De basis van de activiteiten van IVN Deventer ligt bij de werkgroepen. Werkgroepleden hoeven niet 

per se lid te zijn van IVN Deventer, de coördinatoren wel. De werkgroepen (situatie juli 2020) staan in 

de bijlage.  

 

IVN-Deventer biedt haar werkgroepen: 

• Juridische zekerheid (er is een landelijke verzekering voor alle vrijwilligers)  

• Financiële middelen voor publieksgerichte activiteiten. Zie het Huishoudelijk Reglement 2019 
voor zaken als budgetten en declaratiegedrag.  

• Ondersteuning bij de organisatie van activiteiten en van cursussen ter verdieping van kennis 
en kunde. 

• Ondersteuning van communicatie en PR 
 

De werkgroepen bieden (de leden van) IVN Deventer: 

• De mogelijkheid hun kennis van de natuur te verdiepen en daar op een actieve manier mee 
bezig te zijn. 

• Een middel om het publiek te betrekken bij de activiteiten van de IVN en hen te interesseren 
voor natuur en duurzaamheid.  

• De mogelijkheid om vanuit dezelfde motivatie en met dezelfde instelling (ook bedoeld: 
houding/aanpak e.d.) zich samen in te zetten voor bescherming van de natuur en 
natuureducatie. 
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Coördinatorenoverleg 
Binnen het kader van de statuten en het huishoudelijk reglement opereren de coördinatoren van de 

werkgroepen grotendeels autonoom en bepalen en ontwikkelen zij zelf hun activiteiten. Tweemaal 

per jaar delen de coördinatoren de activiteiten van hun werkgroep in het zogenaamde 

coördinatorenoverleg. Het bestuur levert daarvoor de voorzitter en de notulist.  

 

F. IVN Deventer als vereniging  
 
Mensen zijn om uiteenlopende redenen lid van IVN Deventer geworden. De sociale kant / 
gezelligheidskant van tot een club horen, is niet zelden ook een belangrijke drijfveer. Tot nu toe 
kreeg dit bij IVN Deventer alleen invulling in een jaarlijkse ledenmiddag en een 
nieuwjaarsbijeenkomst.   
Het bestuur heeft het initiatief genomen om een Natuurcafé te starten. Met als doel: 

- versterken van de sociale cohesie / onderlinge binding binnen de vereniging 
- gezelligheidskant van een vereniging zijn invulling geven 
- ontmoetingsplek creëren voor/met nieuwe leden en nieuwe donateurs.  
- uitwisseling van kennis/ervaring en natuurbelevenissen 
      
 
H. Meerjarenvisie 2025 IVN Landelijk  
 
De Meerjarenvisie 2025 die IVN Landelijk dit jaar (2020) ontwikkelt heeft als focus ‘van vereniging 
naar beweging’. De ondertitel is: samen meer bereiken. Het idee is dat IVN een open vereniging 
wordt van leden, beroepskrachten en vrijwilligers. Dat is op zichzelf een goede ontwikkeling die past 
bij de missie om op alle mogelijke manieren zoveel mogelijk mensen met natuur in contact te laten 
zijn. Maar wat betekent het voor het karakter van en de sfeer binnen de afdeling? De projecten die 
landelijk oppakt zijn niet alle direct natuurgerelateerd. Het komt op de afdeling neer om ook de 
mensen die zich voor zo’n project als vrijwilliger inzetten met de natuurmissie te verbinden. 
Verwacht mag worden dat er van landelijk steun komt, ook in financiële zin, om dit te kunnen 
realiseren. We bespreken in het Regioberaad van de Overijsselse IVN afdelingen de ontwikkelingen 
en zullen via dat orgaan onze inbreng hebben om deze zaak in goede banen te leiden.   
 

 
I. Speerpunten voor 2020             

• Dit jaar zet het bestuur zich actief in om alle leden beter bekend te maken met de 
werkgroepen (een idee hiervoor is het organiseren van een werkgroepenmarkt) 

• Versterken van de sociale cohesie binnen de vereniging (Natuurcafé, ledendag) 

• Nieuwe leden werven en acties ondernemen om ze snel hun weg te laten vinden binnen de 
club (periodieke bijeenkomsten met nieuwe leden, werkgroepenmarkt, Natuurcafé)  

• Activeren van nieuwe én huidige leden (via o.a. werkgroepenmarkt, Natuurcafé) 

• Initiatief nemen voor de oprichting van een Jeugdgroep. Er wordt momenteel samenwerking 
gezocht met natuurgroepen in Deventer die wel al een jeugdgroep hebben.    

• Wat betreft publieksexcursies: vernieuwing qua werkvorm en ook op het punt van PR 

• Versterking van de PR. Als eerste stap daarin wordt een PR-team opgericht.  

• In 2021 en volgende jaren willen we op een gedegen manier invulling geven aan het thema 
duurzaamheid. De wens is dat we in 2021 een werkgroep Duurzaamheid oprichten.  
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In het voorgaande staan de speerpunten die het bestuur met voorrang belangrijk vindt en waar het 

bestuur stimulerend, meewerkend, voorbereidend en soms uitvoerend in en mee bezig wil (en kan) 

zijn.  

 

Daarnaast zijn er thema’s en gebieden die ook aandacht verdienen, al is het maar om te onderzoeken 

of we die kant ook op moeten.  

Dan kun je denken aan:  

• Uitbreiding van doelgroepen. Daarbij denkt het bestuur allereerst aan Nederlanders met een 
migratieachtergrond. Maar je zou ook kunnen denken aan mensen met fysieke beperkingen. 

• Uitbreiding van gebieden/thema’s waarin we actief willen zijn. Te denken is aan thema’s die 
te maken hebben met de klimaatverandering. Hiervoor dient o.a. het landelijke project 
‘Schone Rivieren’.   

• Door middel van projecten, ook door landelijk aangedragen en gedragen, nieuwe leden 
binnenhalen die mogelijk meer gedreven worden door zorg voor duurzaamheid. We tekenen 
daarbij aan dat we deze projecten wel onder de noemer van natuureducatie moeten kunnen 
scharen.   

 
 
 
J. NGO (NatuurGidsenOpleiding) 
 
Een NGO is, naast de hiervoor genoemde methoden om nieuwe leden te werven, hét middel om 
nieuwe actieve leden te werven. Het is een langdurig project dat veel vraagt van diegenen die dit 
begeleiden. Maar het is altijd de moeite meer dan waard gebleken en het bestuur wil dan ook 
inzetten op verdere stimulering van de organisatie van NGO’s. 
In september 2021 wordt een volgende Natuurgidsenopleiding gestart. Het is de bedoeling dat de 
eindopdrachten meer gestuurd gaan worden in de richting van de hiervoor genoemde 
onderwerpen/doelgroepen.  

 
 

Het Bestuur: 

 

Mike Hirschler, voorzitter 

Trudy Drüggen, secretaris en wnd. penningmeester 

Hetty Arkink, algemeen lid 

Petra Groothuis, algemeen lid 
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Werkgroepen IVN Deventer met hun coördinatoren (stand juli 2020) 

 

• Amfibieënwerkgroep   Petra van der Molen 

 

• Excursiewerkgroep  Gerrie Roetert 

 

• Jeugdwerkgroep   Carla Slange 

 

• Infostand   Trudy Drüggen 

 

• Natuurbeheer/knotgroep Lieme Glazema 

 

• Paddenstoelenwerkgroep Mike Hirschler 

 

• Plantenwerkgroep  Jet Zengers  

 

• Routewerkgroep   Peter Jan Schellens 

 

• Vlinderwerkgroep  Hans van den Berg 

 

• Zoogdierenwerkgroep  Henk Gieteling  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


