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Aanleiding 
In 2010 en 2011 is er een aantal veranderingen geweest binnen onze IVN-organisatie. De helft van het bestuur 
is nieuw, de Natuurgidsencursus heeft nieuwe actieve leden opgeleverd en het werkgebied is groter geworden. 
Daarom heeft het bestuur het (deels nieuwe) beleid doorgesproken en op papier gezet. 

 

Hoofddoelstelling van IVN West-Betuwe:  
Natuur- en milieueducatie, gericht op het overbrengen van kennis en/of een positieve houding/betrokkenheid 
over bescherming van natuur/natuurgebieden, milieu, duurzaamheid, landschap en de eigen leefomgeving. 
 

Hoe willen we deze doelstelling bereiken? 
- Door werkgroepen op alle mogelijke terreinen van natuurbeleving, waarmee de kennis van de natuur en 

natuurgebieden wordt vergroot en tevens leidt tot vergroting van de betrokkenheid bij natuur en landschap 
- Met plezier en recreatief bezig te zijn met natuurbeleving 
- Organiseren van natuuractiviteiten voor de jeugd 
- Organiseren van publiekswandelingen onder begeleiding van IVN Natuurgidsen 
- Organiseren van cursussen (kort of lang), lezingen en andere thema-bijeenkomsten 
- Samenwerking met andere organisaties met een natuur- en milieueducatiedoelstelling 
- Op peil houden van het aantal actieve IVN-ers en Natuurgidsen, en hun kennis en ervaring 
 

Wie willen we bereiken? 
Jeugd 
We willen ons meer richten op de jeugd, want “jong geleerd is oud gedaan”. Natuur- en milieueducatie is bij 
uitstek de manier om kinderen en jongeren te betrekken bij natuur en hun leefomgeving. Daarmee sluiten we 
ons ook aan bij de landelijke koers van het IVN.  
Volwassenen 

We richten ons vooral op mensen, de niet (actieve) leden, met beperkte natuurkennis. Daarnaast richten we ons 
met de activiteiten op mensen met meer (potentiële) kennis en ervaring om actief te worden binnen de 
vereniging als Natuurgids, bestuurslid, mede-organisator van activiteiten of door andere betrokkenheid.  
We proberen de gemiddelde leeftijd van de vereniging niet te laten oplopen door extra aandacht te hebben voor 
de leeftijdsgroep van 35-50 jaar, en zo de vereniging voor langere tijd te versterken.  
 

Waar vinden onze activiteiten plaats? 
Werkgebied 
Ons werkgebied is het door het IVN district Gelderland aangegeven gebied (mei 2010). In grote lijnen is de 
oostgrens van het gebied het Amsterdam-Rijnkanaal en loopt tot aan de provinciegrens in het westen. Het 
omvat (delen van) de volgende gemeenten: Tiel, Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. 
Daar waar overlap voorkomt met andere NME-organisaties, wordt in overleg met deze NME’s samenwerking 
gezocht, bijvoorbeeld voor cursussen. In het totale gebied maken we onze activiteiten kenbaar. 
Binnenactiviteiten 
Onze binnenactiviteiten vinden vooral plaats in het gebouw van Stichting Duurzaam Rivierenland aan de Dr. 
Schaepmanstraat 1 in Tiel. We hebben met deze Stichting een overeenkomst, waarbij de stichting ons ruimte 
moet bieden voor onze binnenactiviteiten in de gemeente Tiel. Als de ruimte in de Schaepmanstraat te klein is, 
zal de Stichting een alternatief zoeken, zoals bijvoorbeeld het FNV-gebouw in Tiel met een grotere zaal en bar. 
Nu ons werkgebied is uitgebreid zullen er ook elders (binnen)activiteiten kunnen worden georganiseerd. Indien 
dit buiten de gemeente Tiel valt zullen we hiervoor zelf een ruimte moeten zoeken.  
 

Organisatiestructuur: 
Het bestuur zet de grote lijnen uit om onze doelstelling te realiseren; tevens ondersteunt het bestuur bij het 
vormgeven en functioneren van de organisatie.  
Het bestuur vergadert zo’n zes keer per jaar. De bestuursvergaderingen zijn openbaar; leden kunnen indien 
gewenst aanschuiven. 



 
Vanuit het bestuur worden vier disciplines aangestuurd, te weten: Jeugd, Gidsen en Educatie/activiteiten en 
Publiciteit. Vanuit het bestuur wordt per discipline één bestuurslid verantwoordelijk voor het functioneren 
daarvan.  
 

Werkgroepen: 
De activiteiten van de werkgroepen worden gecoördineerd door de werkgroepcoördinator. Deze maakt samen 
met de leden van de werkgroep jaarlijks een activiteitenprogramma.  
De Vogel- en Plantenwerkgroep organiseren het hele jaar door activiteiten. In de zomer zijn dit (meestal 
wekelijkse) bijeenkomsten in natuurgebieden waarbij soorten worden gedetermineerd. Waarnemingen worden 
doorgestuurd aan SOVON en FLORON. In de winter worden (gemiddeld 1x per maand) binnenactiviteiten 
georganiseerd waarbij ervaringen worden uitgewisseld en de leden zich in diverse onderwerpen verder 
verdiepen.  
De Jeugdwerkgroep organiseert gemiddeld 1x per maand een activiteit voor de Jeugd. De JWG streeft naar een 
vaste jeugdwerkgroep door het nieuwe jeugdlidmaatschap.  
De Gidsenwerkgroep coördineert de publiekswandelingen en de afstemming met andere natuurorganisaties in 
de regio. Ook wordt vanuit de gidsenwerkgroep aandacht besteed aan het op peil houden van kennis van de 
IVN Natuurgidsen. Soms worden gidsen gevraagd door andere organisaties. Voor de inzet en de betaling van 
gidsen voor andere organisaties lopen de afspraken via de werkgroepcoördinator.  
 

Communicatie: in de vereniging en daarbuiten 
Interne communicatie 
Goede communicatie in de vereniging vinden we belangrijk om elkaar op de hoogte te stellen van nieuwe 
ontwikkelingen en kennis. Ook kan hierdoor snel en adequaat ingesprongen worden op onduidelijkheden of 
problemen. Daarnaast wordt minimaal 1x per jaar een overleg tussen de werkgroepcoördinatoren en het bestuur 
georganiseerd. Ook lopen de bestuursleden regelmatig mee met de werkgroepen, om zo direct informatie uit te 
kunnen wisselen en makkelijker aan te spreken zijn door de leden. 
Externe communicatie 
IVN werkt bij sommige activiteiten samen met andere organisaties. De ervaring leert dat het belangrijk is om 
goede en duidelijke afspraken te maken. Bij samenwerking maken we daarom afspraken over wie 
eindverantwoordelijk is voor de activiteit. Als een IVN Natuurgids meedoet aan een gezamenlijke activiteit maar 
uitvalt, bijvoorbeeld vanwege ziekte, moet de verantwoordelijk organisatie een alternatief zoeken.  
 

Financiële zaken 
Budgetten 
We gaan werken met deelbudgetten in de begroting; deze worden vooraf doorgenomen met de coördinatoren. 
Zo ontstaat er een beter inzicht in de (verwachte) uitgaven. Indien er gedurende het jaar nieuwe initiatieven zijn 
die kosten met zich mee brengen, is het voor de penningmeester zo beter mogelijk te onderbouwen of hiervoor 
wel of geen budget kan worden vrijgemaakt.  
Excursies/activiteiten voor derden 
Voor het organiseren van excursies of activiteiten voor derden vragen we een vergoeding. Deze bedraagt dertig 
euro per gids per excursie/activiteit. Dit bedrag komt overeen met wat andere organisaties vragen. 
Bijdrage voor IVN-activiteiten 
De publiekswandelingen van onze organisatie zijn gratis toegankelijk. Dit is de basis van onze verenging en op 
deze manier kunnen we zo veel mogelijk mensen bereiken.  
Soms brengen de activiteiten extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor een spreker, zaalhuur of een 
boottocht. Afgesproken is dat deze kosten in principe betaald moeten worden vanuit de bijdrage van de 
deelnemers aan die activiteit. Voor de kosten kan verschil worden gemaakt tussen leden of donateurs en niet-
leden. In sommige gevallen kan het bestuur besluiten om door middel van een extra bijdrage uit het 
verenigingskas deze bijdrage van de deelnemers  omlaag te brengen.  


