
Jaarverslag bestuur IVN 2022 Truus van Otterloo

We zijn het begin 2023 alweer bijna vergeten, maar 2022 begon met een lockdown vanwege het 
rondwarende Corona-virus. Gelukkig duurde dat niet heel lang en konden na januari steeds meer 
activiteiten doorgang vinden. De natuurgidsencursus ging met veel enthousiaste deelnemers, zij 
het aanvankelijk online, van start en loopt nog door tot juli 2023. De werkgroepen kropen uit hun 
corona-schulp, de één wat behoedzamer dan de ander, maar toch! We konden weer gezamenlijk 
de natuur in, lezingen houden enzovoorts. 

BESTUUR:  per 31 dec 2022:  Dico Wijma, Truus van Otterloo
Samenstelling bestuur
Er is binnen/rondom het bestuur heel veel gebeurd in 2022. Zo startten we het jaar met 5 
bestuursleden maar sloten we af met slechts 2! Albert Loef (algemeen bestuurslid) en Henk Schuijt
(Penningmeester) traden al voor de zomer af omdat hun termijn erop zat. Helaas kwamen er voor 
hen geen vervangers. We waren daarom heel blij dat Henk de financiën nog wilde waarnemen tot 
iemand dat van hem zou overnemen. Michiel Sytsma vonden we daartoe bereid, maar hij had niet 
de intentie om in het bestuur plaats te nemen. Andere bestuurstaken moesten we daarom met z’n 
drieën verdelen. En dat deden we, blijmoedig maar ook wel teleurgesteld omdat er geen 
versterking gevonden was. Gelukkig hadden we in Mathilde van Ravensberg een hele goede en 
ervaren secretaris. Zij heeft nog een nieuwe algemene folder voor onze afdeling gemaakt.

Maar in december sloeg het noodlot toe: Mathilde verongelukte… Alle leden zijn hierover gepast 
geïnformeerd. We gaan/moeten nu verder zonder haar stralende aanwezigheid en inzet. In de 
eerste Groene Gids van 2023 komt een In Memoriam voor haar te staan. Gelukkig wordt er na 
deze tragische gebeurtenis door velen hulp geboden en gaan we ondanks dit ontregelende verlies 
de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dat doen we met de intentie ons sterk te blijven maken 
voor wat Mathilde nastreefde: een IVN-afdeling in verbondenheid en met gezelligheid, ook buiten 
de “eilandjes” van de verschillende werkgroepen.

De bloemen links ontvingen we na het overlijden van Mathilde als afdeling van IVN-landelijk. 
De bloemen rechtsboven zijn namens onze afdeling gegeven bij de uitvaart. We hebben na 
overleg met de familie ook een advertentie geplaatst in Ede-Stad.



Ledenaantallen  en financiën
De afdeling groeide in 2022 opnieuw qua leden: van 223 naar 241; een stijging van 17 leden. Het 
aantal huisgenootleden en donateurs bleef gelijk.

Aantal/jaar 1-1-2022 1-1-2023 Toe-/afname

leden 223 241 +17
huisgenootleden 26 26
donateurs 65 65
jeugdclubleden +/- 20 +/- 20

Hoewel de jaarafsluiting nog niet definitief gereed is, verwachten we dat het jaar 2022 eindigt met 
een bescheiden positief saldo van ca €200. Aan contributie is ruim 
€ 3100 ontvangen en aan donaties € 1080. De kosten zijn in totaliteit binnen de begroting 
gebleven. De algemene kosten zijn grotendeels door een onvoorziene omstandigheden ca €300 
boven de begroting uitgekomen. De kosten van de werkgroep scholen komt ca € 250 boven 
begroting uit als gevolg van de aanschaf van hesjes en tassen die overigens al in 2021 begroot 
waren maar pas in 2022 zijn aangeschaft. Deze overschrijdingen worden door andere posten 
geheel gecompenseerd.

Activiteiten
 In  2022 was er 4 x een bestuursvergadering, nl op: 31 januari, 11 april, 12 september en 

14 november. De bestuursvergadering van 12 september was een open vergadering: alle 
leden waren uitgenodigd om aan te schuiven. Deze vergadering werd gehouden in De 
Proosdij. Naast de redactie van de Groene Gids, die speciaal door ons was uitgenodigd, 
kwamen er die avond nog 2 leden.   

 De ALV werd gehouden op 9 juni in de Hoge Born, voorafgegaan door een mooie excursie 
in de Binnenveldse Hooilanden; leden van de vogelwerkgroep traden hierbij als gidsen op. 
Op de ALV werd een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet: zij kregen een IVN-speldje 
en bloemen: Janny Buitenhuis: 40 jaar lid; Resi Hendriksen: 40 jaar lid; Henk van 
Paassen: 25 jaar lid; Durita Allersma: 25 jaar lid. Piet en Tiny Griffioen waren op de ALV
verhinderd en kregen op een later tijdstip voor hun 40-jarig lidmaatschap hun speldje en 
bloemen uitgereikt.
Op de ALV werd afscheid genomen van 2 bestuursleden: Henk Schuijt en Albert Loef. 
Helaas konden er voor hen geen opvolgers worden benoemd. Als dank voor hun 
jarenlange inzet kregen zij een bronstexcursie vanaf het Natuurcentrum Ede aangeboden, 
samen met hun echtgenotes en de overgebleven bestuursleden. Deze excursie kon begin 
november plaatsvinden. Na afloop werd er een pannenkoek genuttigd bij restaurant Bloem. 

 Door het bestuur werden 2 werkgroepoverleggen belegd; 1 x in maart en 1 x in oktober.
 Truus en Mathilde hebben in het voorjaar deelgenomen aan een voor het eerst 

georganiseerde bestuurdersconferentie. Dit vond plaats in het Bomencentrum in Baarn. Er 
konden workshops worden gevolgd over verschillende onderwerpen. Vooral het betrekken 
van jongeren en het activeren van (nieuwe) leden had onze belangstelling. Verder bleek 
het plezierig en nuttig om besturen van andere afdelingen te kunnen spreken. 

 Er is in 2022 veel tijd besteed aan het opschonen en aantrekkelijker maken van onze 
website. Hierbij was Joost van Meeteren als websitebeheerder intensief betrokken. 
Ditzelfde geldt voor het aanmaken en in gebruik nemen van g-mailadressen voor de 
bestuursleden. 

 Teneinde enig overzicht te krijgen/houden is geïnventariseerd waar de bezittingen van de 
afdeling zich op dit moment bevinden. Een eigen vaste ruimte blijft een wens voor de 
toekomst.

 Het ledenuitje in september was een succes, al viel het aantal deelnemers wat tegen. De 
uitstekende organisatie lag in handen van de werkgroep natuurgidsen. Het eerdere plan om
naar de Oostvaardersplassen te gaan wordt opgeschoven naar 2023.



Samenwerkingen
Er zijn dit jaar weer wat stappen gezet tot nadere samenwerking met zowel de publieksboerderij de
Proosdij als met het Natuurcentrum Ede. Er zijn met beide gesprekken gevoerd. De intentie is om 
de samenwerking uit te breiden.
Vanaf beide locaties zullen in 2023 IVN-wandelingen starten: 2 vanaf het natuurcentrum en 4 korte
seizoenswandelingen voor kinderen vanaf de Proosdij. Op de Proosdij is dit jaar een tweede kast 
voor ons leeg gemaakt: daarin bevinden zich nu de materialen die voorheen in de Zanderij lagen 
opgeslagen. Die moesten daar weg vanwege een ophanden zijnde verbouwing. Dit betekent ook 
dat het gebruik van de Zanderij voor onze bijeenkomsten onzeker is: wanneer die verbouwing 
plaats gaat vinden is niet duidelijk. Gelukkig zijn we, indien de zaal vrij is, van harte welkom bij de 
Proosdij.

IVN Ede participeert in de persoon van onze laatste voorzitter Hans Gonggrijp in het burgerinitiatief
‘Gletsjerparadijs’ van Stichting Renkums Beekdal. Er wordt een gebiedsproces opgezet voor het 
hele stroomgebied van de Renkumse Beek tussen de Veluwe en de Rijn. Het doel is het unieke 
karakter van het Renkums Beekdal te behouden. 

Er zijn 2 structurele overlegorganen binnen de (IVN)- regio, waarin normaal gesproken de 
voorzitter zitting heeft. Bij gebrek aan een voorzitter hebben Dico en Truus dit voor hun rekening 
genomen:

 Regio-overleg Gelderland afdelingen met IVN-Gelderland: Vindt 4 x per jaar plaats, fysiek, 
of sinds Corona ook wel via zoom. Uitwisseling van kennis, vragen enz. Dico heeft hieraan 
deelgenomen.

 KNNV Wageningen, IVN Veenendaal-Rhenen en IVN ZW Veluwezoom: 2 x per jaar. 
Mogelijke samenwerking wordt hier o.m. besproken. Op dit moment wordt de 
Natuurgidsencursus gezamenlijk georganiseerd. Truus heeft hieraan deelgenomen.


