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Beleidsplan 2018 – 2021 

Algemene doelstellingen 

IVN Enschede is een afdeling van IVN en onderschrijft de doelstellingen van IVN. Het tracht deze te 

verbijzonderen voor Enschede en omgeving. De vereniging heeft tot doel activiteiten te ontwikkelen 

op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie en duurzaamheid. 

Onze missie 

 Wij zien het als onze taak om een bijdrage te leveren aan de natuurbeleving van zo veel 

mogelijk mensen in Enschede en omgeving door ze kennis te laten maken met de natuur 

door middel van gerichte en recreatieve educatie. 

 Wij streven er naar om alle kinderen in Enschede en omgeving het mooie van de natuur te 

laten zien. Dit doen we onder andere door goede contacten te onderhouden met scholen. 

 In woord en daad dragen wij bij aan duurzaamheid, en aan publieke bewustwording van de 

noodzaak van een duurzame samenleving. 

 Voor al onze vrijwilligers trachten wij een aangename en veilige werkomgeving te bieden 

waarin zij hun ambities en talenten op gebied van natuureducatie kunnen ontplooien. 

 Wij bieden een aantrekkelijke omgeving voor leden en sponsors, door een –inhoudelijk en 

financieel– gezond beleid. 

Hoofddoelen voor 2018 – 2021 

 Continuering en versterking van de huidige activiteiten 

 Het zichtbaar maken van onze activiteiten, zowel intern als extern. 

 Het hebben van een financieel goed beleid. 

 Het hebben van een actief wervings- en vrijwilligersbeleid. 

 Het onderhouden van goede relaties met organisaties in de samenleving, die verwante 

doelen nastreven. 

Uitwerking per hoofddoel 

Continuering en versterking van de huidige activiteiten 

 We gaan door met de schoolwandelingen voor basisscholen en de veldwerkweek voor 

brugklassers. We nemen jaarlijks deel aan de slootjesdagen en de modderdagen. We 

enthousiasmeren vrijwilligers om hieraan bij te dragen en we zorgen voor 

deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers. 

 We gaan enthousiast om met incidentele aanvragen van scholen voor ondersteuning van 

natuuractiviteiten en spannen ons in om de benodigde vrijwilligers te vinden. 

 We blijven actief voor speciale doelgroepen, bijvoorbeeld in het kader van Grijs, Groen en 

Gelukkig. 

 Publiekswandelingen blijven onze aandacht houden, en we zoeken daarbij partners zoals 

Landschap Overijssel. We bieden adspirant-gidsen mogelijkheden om zich hierin te 

bekwamen, bijvoorbeeld via koppeling van ervaren en nieuwe gidsen, of via cursussen over 

specifieke onderwerpen, zoals mossen- of plantenkennis. 



 Door wandelingen te begeleiden op de voormalige vliegbasis Twente maken wij het publiek 

bewust van de bijzondere waarde van dit terrein op het gebied van geologie, natuur en 

(cultuur)historie. 

 Interne wandelingen worden georganiseerd, enerzijds voor de ontwikkeling van het 

verenigingsgevoel, maar anderzijds ook voor informele scholing. 

 Met publiekscursussen zoals de natuuroudercursus of moestuinieren met kinderen, leiden 

wij mensen op die in hun omgeving kinderen een natuurbeleving kunnen geven. Wij 

verwachten hierbij tevens het werk van de vereniging een grotere bekendheid te geven. 

 Met de instandhouding van de heemtuin bieden wij het publiek de mogelijkheid kennis te 

maken met planten in diverse biotopen. 

 We organiseren of nemen deel aan publieksactiviteiten die gericht zijn op natuurbeleving of 

duurzaamheid. Tweemaal per jaar organiseren wij een heemtuindag, wij participeren in de 

Nacht van de nacht, en presenteren ons bij de natuurmarkt Groen verbindt. Hierbij zijn we 

aanwezig met de in 2017 gerenoveerde aanhanger, de Kraamwagen. We staan ervoor open 

aan te sluiten bij nieuwe initiatieven. 

Bedreigingen: De bestemming en het beheer van het gebied rond Het Wageler, Ledeboerpark en 

Lammerinkswönner ondergaat in de loop van 2018 een verandering. De gemeente trekt zich terug. 

De omvang van de dienst natuureducatie en duurzaamheid wordt verkleind. Dit heeft onder andere 

gevolgen voor de educatieve activiteiten, die daar plaats vinden. Het is van belang in de 

overleggremia aanwezig te zijn en te blijven. Dit is met name van belang voor de schoolwandelingen, 

de heemtuin en een aantal publieksactiviteiten. 

Zoals bij iedere organisatie die drijft op vrijwilligers, blijft het een aandachtspunt om nieuwe actieve 

leden te werven. 

Het zichtbaar maken van onze activiteiten 

Wij zijn overtuigd zijn van het belang van natuurlijke gebieden en wij vinden het belangrijk dat 

iedereen in staat gesteld moet kunnen worden om met de natuur kennis te maken. Ook zijn wij 

overtuigd dat iedereen, wijzelf incluis, zijn best moet doen om de natuurlijke omgeving te 

beschermen en in stand te houden, en duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben. Daarom doen 

we ons best zo goed mogelijk zichtbaar te zijn. 

Bij het publiek proberen wij onze activiteiten onder de aandacht te brengen door zo breed mogelijke 

aankondigingen. Hiervoor gebruiken we persberichten, gericht aan alle lokale media. Wij berichten 

achteraf over geslaagde publieksactiviteiten. In deze berichtgeving wordt waar mogelijk aandacht 

besteed aan de maatschappelijke waarde van het terrein, waarop de activiteit plaats vindt. Een grote 

rol is hierin weggelegd voor de werkgroep PR en Communicatie. 

Bij beslissingen over vraagstukken van natuur, natuureducatie en duurzaamheid proberen we zo veel 

mogelijk in contact te komen en te blijven met de overheid en de politiek. Waar we dat nodig achten 

geven we gevraagd en ongevraagd advies. Wij participeren in werkgroepen, adviesgroepen en 

actiegroepen op ons terrein. We zoeken hierin samenwerking met verwante organisaties. Als dat 

dienstig is proberen wij via de lokale media, zoals kranten, lokale radio en lokale televisie, onze 

standpunten uit te leggen. 

We onderhouden een website, https://www.ivn.nl/afdeling/enschede, waar onze doelen worden 

vermeld. Deze site is ingebed in de website van de landelijke IVN-organisatie. Het bevat naast IVN-

nieuws ook vooraankondigingen en verslagen van onze(publieks)activiteiten. De werkgroep Website 

is hiervoor verantwoordelijk. 

IVN Enschede is ook zichtbaar op facebook, https://www.facebook.com/IVNEnschede. Hier 

verschijnen actuele nieuwtjes, foto’s, aankondigingen en verslagen van activiteiten. De facebook-

pagina is vooralsnog een activiteit van een individueel lid. Het is het streven dit in te bedden in de 

organisatie. 

Het succesvolle nieuwsblad Gidsengids is vooral gericht op de interne communicatie. Het wordt 

https://www.facebook.com/IVNEnschede


verstuurd naar alle leden. Het wordt ook verspreid onder zusterinstellingen in de regio, onder 

verwante organisaties en naar openbare instellingen. De Gidsengids valt onder verantwoordelijkheid 

van de werkgroep Redactie 

Het hebben van een financieel goed beleid 

Onze voornaamste bronnen van inkomsten zijn de contributie van de leden en de subsidie van de 

gemeente. Door een strenge begrotingsdiscipline en een strikt financieel beleid heeft de vereniging 

de afgelopen jaren gezond gedraaid. Het is de bedoeling dat voort te zetten. Grote vraag is echter de 

hoogte van de gemeentelijke subsidie. Die wordt jaarlijks vastgesteld, en binnen de gemeente 

Enschede wordt het subsidiebeleid aangescherpt. Dit is een onzekere factor in de financiering. 

Daarom wordt voorzichtig begroot en wordt enige financiële reserve ingebouwd. Dit betekent dat 

voor toekomstige kostbare nieuwe projecten externe financiering gezocht gaat worden, in de vorm 

van het aanvragen van gerichte subsidie, aanvragen bij fondsen en sponsoring. 

Het hebben van een actief wervings- en vrijwilligersbeleid. 

Voor de continuïteit van de vereniging is het van belang om regelmatig nieuwe leden te krijgen. En 

voor de geplande activiteiten zijn ook steeds vrijwilligers nodig. Er zijn dus drie speerpunten. 

Allereerst moeten wij regelmatig nieuwe leden aan ons binden. Wij doen dit door op zo veel mogelijk 

plaatsen zichtbaar te zijn. Bij al onze activiteiten hebben wij foldermateriaal, dat wij proactief 

uitreiken aan volwassenen. Dit betreft deelnemers aan publiekswandelingen, begeleiders van 

schoolwandelingen en bezoekers van evenementen. Het is de taak van alle vrijwilligers om bij hun 

activiteit het foldermateriaal te verspreiden. 

Vervolgens moeten leden zo mogelijk actief worden. Daarvoor benaderen we de nieuwe leden, 

heten we ze welkom en wijzen we ze op de mogelijkheden om actief te worden. De speciale zorg 

voor nieuwe leden lig bij de werkgroep PR en Communicatie. 

Om leden, en dan vooral de actieve en de nieuwe leden, bij de vereniging betrokken te houden, 

organiseren we regelmatig activiteiten. Denk hierbij aan het jaarlijkse uitje, aan lezingen, aan 

filmavonden en aan cursussen. 

Het onderhouden van goede relaties met verwante organisaties 

Om de plaats in het maatschappelijk krachtenveld te versterken en te behouden, wordt veel 

samengewerkt met verwante organisaties. Allereerst is er de natuurlijke samenwerking met IVN 

landelijk. Wij participeren zo veel mogelijk in landelijke acties en activiteiten. En wij bezoeken zo 

mogelijk landelijke bijeenkomsten en scholingen. Daarnaast houden wij contact met het IVN-district 

Overijssel en met onze zusterverenigingen in de regio, met name Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal 

en Losser.  

Voor de publiekswandelingen overleggen we veel met Landschap Overijssel en organiseren we veel 

gemeenschappelijke activiteiten. 

Voor de schoolwandelingen, de heemtuin en de heemtuindagen is altijd constructief samengewerkt 

met de dienst natuureducatie en duurzaamheid van de gemeente Enschede. Vanaf 2018 wordt die 

dienst gewijzigd. Er moet een nieuwe modus operandi worden gevonden met de gemeente, 

Viermarken, Stawel en AOC, die gezamenlijk de regie gaan voeren over het Wagelergebied. De 

werkgroep Schoolwandelingen en de werkgroep Heemtuin ontwikkelen de nieuwe werkwijze samen 

met genoemde partijen. 

Met Nivon en KNNV onderhouden we contacten en organiseren zo mogelijk gezamenlijke cursussen. 

Activiteiten van de ene partij zijn met korting toegankelijk voor leden van de andere partij. Daarnaast 

houden wij elkaar op de hoogte van activiteiten. 

Wij leveren een bijdrage aan de activiteiten van De Groene Loper Enschede. 

Wij staan welwillend tegenover uitnodigingen van verwante organisaties voor samenwerking of 

ondersteuning. 


