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Algemeen 
 

IVN Weert e.o. maakt deel uit van de landelijke Vereniging IVN, Instituut voor 
Natuureducatie en duurzaamheid. 

IVN Weert e.o. volgt de visie, missie en doelen van IVN landelijk zoals 
hieronder beschreven.  

Visie: Lange termijn perspectief: Vanuit onze verantwoordelijkheid voor een 
wereld waar ecosystemen in evenwicht zijn, moeten we respectvol omgaan 
met de natuur.  

Missie: Iets wat het IVN uitdraagt: IVN laat je leren van de natuur en verrijkt 
daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot 
milieubewust handelen. 
De IVN missie is een uitdaging om werkelijk in actie te komen, om een 
steentje bij te dragen aan de verbetering van de wereld. Als dat consequent 
wordt opgepakt moet het ons lukken veel mensen te inspireren en te 
betrekken. Zo leggen we de basis voor een beter omgaan met de wereld om 
ons heen.  

Doel van de Vereniging IVN landelijk is ook om op termijn met een dubbel 
aantal leden jaarlijks 500.000 mensen te bereiken en bij de overheid en 
collega’s gewaardeerde gesprekspartners te zijn.  

Activiteiten 

IVN Weert e.o. is al vele jaren actief bezig met Natuur- en Milieu Educatie 
(NME). Op verschillende manieren wordt het publiek in contact gebracht met 
de eigen leefomgeving en ingelicht over de natuur in al zijn verscheidenheid. 
Ook cultuurhistorische elementen krijgen de nodige aandacht. 
Vooral ook zullen we voor de komende jaren het thema duurzaamheid 
opnemen in de jaarplannen. (Biodiversiteit: Dat zou onze corebusiness 
moeten zijn.) 
Daarnaast zou ook de klimaatverandering en dan met name haar effecten 
op de natuur aan de orde moeten komen.  

Excursies, lezingen en publicaties zijn een belangrijke basis van de 
afdelingsactiviteiten. Hierbij komen IVN leden direct in contact met 
belangstellend publiek. 
De laatste jaren lijkt de belangstelling van het publiek afgenomen. Daar zijn 
verschillende oorzaken voor aan te wijzen, zoals bijvoorbeeld een breed 
aanbod door verschillende natuurorganisaties.  

De IVN-organisatoren en gidsen besteden veel aandacht en tijd aan het 
voorbereiden van de excursies, lezingen en publicaties.  
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Een punt van aandacht voor IVN Weert e.o. is toch zeker ook de specifieke 
constellatie in Weert met de aanwezigheid van het Natuur- en Milieu 
Centrum De IJzeren Man. Wij halen binnen Limburg altijd de hoogste 
aantallen bereikte deelnemers.  

Medewerkers en bestuur  

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Daarnaast zijn er ook nog andere bestuursleden in totaal bestaat het bestuur 
uit 7 leden. 

Vrijwilligerswerk wordt niet betaald. De leden kiezen ervoor om samen met 
anderen iets te doen, contacten en/of werkervaring op te doen, uit 
solidariteit of uit gemeenschapszin. Het schept geen verplichtingen, behalve 
natuurlijk dat de afspraken die zijn gemaakt ook worden nagekomen. Het 
gebeurt niet vrijblijvend. Mensen en organisatie rekenen er wel op dat de 
gemaakte afspraken worden nagekomen.  

Het werk wordt daarom zodanig verdeeld dat de leden niet overbelast 
raken. Desnoods worden keuzes gemaakt en een aantal werkzaamheden 
niet meer gedaan. 
We blijven er aandacht aan geven om meer leden gedurende een langere 
periode actief te houden. We streven ernaar dat tenminste 60 % van de 
leden actief is.  

We blijven ervoor zorgen dat leden plezier blijven houden in het werk van het 
IVN, dat ze het leuk en zinvol vinden.  
 
Het werk dat door de medewerkers gedaan wordt, is geheel op vrijwillige 
basis en dus wordt niemand ervoor betaald. Wij geven alle vrijwilligers de 
vrijheid om gebruik te maken van de fiscale aftrekmogelijkheden op de 
Inkomstenbelasting bij giften aan een ANBI-instelling. 

Inkomsten en uitgaven 
 
De inkomsten van IVN-Weert zijn; 

- Contributie van de leden 
- Contributie van de gezinsleden 
- Donateurs 
- Opbrengst van lezingen, excursies en opleidingen 
- Sponsoractie Rabo Bank 
- Subsidie van de Gemeente Weert 
- Advertentie opbrengsten INFO kwartaalblad 

Totale inkomsten in 2021 € 7.690,-. 
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Onze uitgaven zijn onder andere; 
- Afdracht contributie aan IVN landelijk 
- Abonnement van leden voor het blad “Natuurgids” 
- Kosten INFO kwartaalblad voor leden en adverteerders 
- Kosten lezingen, natuurwerkgroepen, materialen 
- Overige kosten zoals verzekering, bank- en administratiekosten en 

website 
 
Totale uitgave in 2020 € 8.895,-. 
Het negatieve saldo werd ten laste van het eigen vermogen afgeboekt. 

Samenwerking 

Samenwerking met andere organisaties biedt een bredere basis voor meer 
publiciteit, waardoor een groter publiek kan worden bereikt.  

Ook door te participeren in overlegorganen, of samen te werken met andere 
vrijwilligers- en professionele organisaties, kan extra expertise worden 
verkregen, die goed bruikbaar is bij onze educatieve werkzaamheden. 
Samenwerking met organisaties is belangrijk, omdat we goed gebruik kunnen 
maken van elkaars kennis en ervaring. Het gaat er ons immers om de IVN-
doelstelling te bereiken. Als dat samen met andere, grotere en veelal 
financieel krachtigere organisaties kan, geeft dat ook voor het IVN een 
breder kader van werken.  

Afspraken met externe organisaties worden altijd aan het afdelingsbestuur 
gemeld en schriftelijk vastgelegd. Dat geeft duidelijkheid en maakt het 
gemakkelijker afspraken na te komen.  

 
 


