
 

ANBI 
 

IVN Weert e.o. is bij de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) en kan daarmee gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen 
bij erven, schenken en afdracht van energiebelasting. Leden en donateurs kunnen hun 
contributie/donatie aan een ANBI aftrekken van de inkomstenbelasting. 

 
ANBI's zijn verplicht om bepaalde gegevens op hun website te publiceren. Deze vindt u 
hieronder. 

 
Algemene gegevens 
Statutair: Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Weert en omstreken. 
Verkort: IVN Weert e.o. 
 
Publicatieplaats van ANBI-gegevens op de website 
 

webpagina gegevens 

Contact IVN Weert e.o. Postadres/ bezoekadres, mailadres,  

Statuten & huishoudelijk reglement De statuten en het huishoudelijk reglement 2022  

Jaarverslagen & beleidsplan  Het secretarieel jaarverslag, het financieel 
jaarverslag, het meerjarenbeleidsplan  

Bestuur De samenstelling van het bestuur 

Overige informatie Staturaire naam, werknaam, Kvk gegevens, fiscaal nummer, 
bankrekening, contactgegevens 

 
Doelstellingen en beleid 
 
Algemeen 
De doelstelling en het algemeen functioneren van IVN Weert e.o. zijn vastgelegd in haar 
statuten en als volgt te omschrijven: 
De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied: 
1. ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn 

cultuur en de levende en niet-levende omgeving; 
2.  mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording, via zelf 

beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking; 
3.  te bevorderen dat mensen in het algemeen en met name ook zij, die geroepen zijn tot 

besluitvorming in colleges, instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van deze 
bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst 
behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking worden gebracht 
in hun handelen; 

4.  een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef, hetgeen wil zeggen 
dat mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te leven met de 
andere levende wezens en de stoffelijke wereld; 

5.  zoveel mogelijk mensen die de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijven, de 
gelegenheid verschaffen als werkende leden deel te nemen aan de activiteiten van het IVN; 

6.  daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het 
milieu; 



 

7.  verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur- en 
landschaps- of milieubescherming, te adviseren, te ondersteunen of er metterdaad mee 
samen te werken. 

Beleid 
Om onze doelstellingen te realiseren is ons beleid er op gericht mensen in contact te 
brengen met natuur en hen bewust te maken van de waarde daarvan. Daarvoor organiseren 
wij voor diverse doelgroepen een scala aan activiteiten en voeren die uit. Daarnaast willen 
wij betrokken zijn en participeren bij allerlei (beleids)ontwikkelingen die van belang zijn voor 
natuur en duurzaamheid en via de weg van overleg invloed uitoefenen. In voorkomende 
gevallen kan de juridische weg van bezwaar en procedurevoering worden bewandeld. 
 
Doelgroepen en activiteiten 
IVN Weert e.o. richt zich bij het realiseren van haar doelstelling op de volgende 
doelgroepen met daarop afgestemde activiteiten: 

• Leerlingen van scholen. Hier worden specifieke programma’s ontwikkeld om 
jongeren in schoolverband   in aanraking te brengen met de natuur en uitgevoerd 
door natuurbegeleiders en schoolgidsen. Er zijn programma’s ontwikkeld variërend 
van leerlingen van basisscholen tot HBO. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 
NMC De IJzeren Man.  

• Kinderen en gezinnen. Gedurende het jaar zijn er verschillende activiteiten, vooral 
gericht op kinderen met ouders en grootouders. Daarnaast worden activiteiten 
ontplooid i.s.m.  kinderopvang. Door activiteiten in de natuur uit te voeren worden 
ze meer bewust  van de waarde  van natuur. 
Om natuurbeleving in gezinsverband te stimuleren is een natuurpad ontwikkeld 
(Groot)ouders met jongere kinderen kunnen gewapend met een tas met materialen 
en een opdrachtenboekje het SNUFFIEPAD lopen in het IJzeren Mangebied.  

• Volwassenen. Voor hen worden excursies, natuuractiviteiten, cursussen, lezingen 
en natuurstudie georganiseerd en verzorgd.  
Ook worden werkzaamheden in de natuur  uitgevoerd en wordt meegewerkt aan 
natuuronderzoek en natuurbeschermende maatregelen. Dit krijgt met name vorm 
vanuit de verschillende werkgroepen. 
In het verenigingsblad De Info, dat 4 keer per jaar verschijnt worden verdiepende 
artikelen gepubliceerd. 

• Overheden, semi overheden, natuureigenaren, etc. Teneinde invloed uit te oefenen 
op hun beleid(splannen) en projecten participeren wij hierbij. 

 

Financiën en verslaglegging 
 

Financieel. 
De vereniging heeft geen winstoogmerk. 

 
De inkomsten bestaan uit contributies, subsidies, donaties en opbrengsten uit eigen 
(vrijwilligers)activiteiten. 

 
De kosten bestaan uit de afdracht aan de landelijke IVN-organisatie, kosten           van te 
ontwikkelen projecten en activiteiten en uitvoeringskosten.  
Voor de vervanging en groot onderhoud van apparatuur en inrichting van het 



 

verenigingslokaal- NMC de IJzeren Man- wordt een bestemmingsreserve gevormd. 

 
In de jaarvergadering worden het financiële verslag over het afgelopen jaar en de begroting 
voor komend jaar behandeld. 

 
Beloning 
IVN is een vrijwilligers organisatie. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun 
diensten. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. 
Wij geven alle vrijwilligers de vrijheid om gebruik te maken van de fiscale 
aftrekmogelijkheden op de Inkomstenbelasting bij giften aan een ANBI-instelling. 

 
Verslaglegging. 
Jaarlijks wordt vanuit de werkgroepen verslag gedaan van de activiteiten. Dit overzicht 
wordt op de website gepubliceerd. Daarnaast wordt een secretarieel jaarverslag 
opgesteld en ter goedkeuring voorgedragen aan de Algemene LedenVergadering.  
Ook deze verslagen worden op de website gepubliceerd. . 
 


