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Van de bestuurstafel
Door: Annemiek van der Velden

2021 was nog steeds een coronajaar. Hoe zullen we daar later ooit op terug kijken?
Voor IVN Zutphen betekende het aanpassen wat we konden aanpassen en afzeggen wat echt 
niet mogelijk was. De wandelingen konden we bijvoorbeeld vaak toch door laten gaan, 
doordat we werkten met aanmeldingen en met postenwandelingen, waarbij iedere deelnemer 
in eigen tempo kon wandelen. Cursussen konden helaas niet doorgaan, hopelijk komend jaar 
weer.

We zouden in september 2021 starten met een nieuwe Natuurgidsenopleiding (NGO), samen 
met IVN Deventer. Deze hebben we moeten uitstellen naar januari 2022.

Tot slot hebben er in 2021 binnen het bestuur wisselingen plaats gevonden. Interim 
penningmeester Leo van Es heeft in mei het stokje overgedragen aan Harm Bakker. Leo, we 
zijn heel blij dat je het penningmeesterschap hebt willen waarnemen en we willen je daar 
graag voor bedanken. Harm is nieuw binnen IVN, maar hij heeft als penningmeester veel 
ervaring bij een volleybalvereniging in Alphen aan de Rijn, waar hij tot voor kort woonde. 
Inez Weijer heeft ons verlaten na jaren van hard werk voor het secretariaat. Inez, hier 
nogmaals veel dank voor je inzet! We hopen dat je op andere manieren actief zult blijven voor
IVN! De functie van secretaris is opgevuld door Hetty Fokkens. Zij woont ruim 2 jaar in 
Warnsveld en was al jaren actief lid van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem. We zijn blij dat 
we nu met 4 bestuursleden zijn. Een mooi aantal om als bestuur ook tijd en energie te kunnen 
steken in nieuwe ontwikkelingen voor IVN Zutphen.
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Werkgroep Excursies
Door: Klaske ten Grotenhuis

In 2021 hadden we nog steeds te 
maken met corona en de daarbij 
behorende maatregelen. Een 
aantal excursies kon niet 
doorgaan, andere excursies zijn in 
aangepaste vorm wel doorgegaan. 
De lange wandeling vanaf de 
Zevensprong naar kasteel Joppe 
ging niet door op 31 januari, die is
verplaatst naar 26 september. Er 
kwamen 23 deelnemers en we 
hebben gewandeld in 2 groepen. 
De wandeling was 7,5 km en we 
deden er ongeveer 3 uur over. Het 
thema was landschap. Er is 
onderweg veel te zien van het 

landschap in overgang van de IJssel naar de eerste dekzandruggen. Voorts waren er mooie 
natuurwaarnemingen, o.a. van paddenstoelen. Het is een zeer afwisselende excursie. 

De fietstocht van 25 april ging niet door. 

Op 16 mei organiseerden we, samen met de
Bomenstichting, een “Natuur in de stad”
wandeling. Hiervoor gaven zich bijna 100
enthousiaste deelnemers op. Helaas kwam
er net voor de excursie een onweersbui
over de stad, waardoor er deelnemers niet
kwamen opdagen. 63 personen hebben de
wandeling gemaakt, in kleine groepen van
4 deelnemers met een tijdslot. We hadden 7
gidsen ingeschakeld die ieder een post
bezetten.  Het was uiteindelijk een zeer
geslaagde excursie, vooral de bomen
kregen veel aandacht. Dat er nog zoveel
natuur in de stad te beleven valt was voor
velen een eyeopener. 
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Op 4 juli werd de Berkelwandeling gehouden, ook weer in kleine groepen met op 4 plaatsen 
posten en 25 bordjes met informatie. De 4 gidsen hadden de wandeling zeer goed voorbereid. 
Er kwamen ongeveer 30 deelnemers op af, die werden zelfstandig op pad gestuurd. 
De excursie samen met Eerbeek ging helaas ook niet door, we doen in 2022 een nieuwe 
poging. 

Op 3 september hielden we de Nachtvlindernacht bij mij (Klaske, red.) thuis, in Eefde. Alle 
activiteiten konden buiten plaats vinden. Om 20.00 uur gingen de 19 bezoekers eerst bij de 
buurman, Steven, zijn weiland in ontwikkeling bekijken. Hij is bezig met het verschralen van 
het grasland en vertelde hoe hij dacht dat dit binnen een aantal jaren een goed resultaat zal 
opleveren. Daarna was er bij mij op het erf iets te drinken en een presentatie Nachtvlinders. 
Vervolgens ging de lamp aan en konden we de
eerste insecten op het doek zien verschijnen. We
begonnen met muggen, maar gelukkig kwamen er,
toen het echt donker werd, ook veel
nachtvlinders . Er kwam zelfs een Atalanta op het
licht af, we hebben de vlinder gezegd dat hij/zij
een dagvlinder was en nu moest gaan slapen. De
gegevens zijn doorgestuurd naar de
Vlinderstichting.

Tot slot organiseerde de werkgroep Jeugd samen
met ons de Nacht van de nacht op 30 oktober.
Helaas werkte het weer niet mee, maar van de 90
opgaven kwamen er toch nog 70 opdagen. Ook dit
jaar deden leden van de Sterrenwacht weer mee.
Zelfs konden de kinderen nog vuur maken in de
nattigheid. Ook was er een mooi verhaal en
kwamen er verhalen over nachtdieren aan bod.
Iedereen die mee had gedaan was zeer tevreden.

Er  werden nog 3 aangevraagde excursies
gegeven. Zelf heb ik de excursie van 7 oktober,
aangevraagd door werknemers van Vattenvall, in
Almen gewandeld. En die van 9 oktober op de Oude Algemene Begraafplaats met 
buurtbewoners. Allebei geslaagde excursies. Lucie en Lambert hebben voor de Stichting 
NOLANO een deel van de lange wandeling naar Joppe gelopen, dit werd erg gewaardeerd. 
Deze werd gehouden op 15 oktober.

Voor 2022 staan er 7 activiteiten gepland, ik hoop dat corona geen belemmering zal zijn om 
weer met groepen in de natuur op pad te kunnen gaan. 
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Werkgroep Cursussen en lezingen
Werkgroepleden: Coördinator Ank Eshuis en Wim Bosma

Door de opgelegde overheidsregels was het niet mogelijk om groepsactiviteiten te 
organiseren. Dus heeft er in 2021 helaas niets plaatsgevonden.

Voor 2022 wachten we af wat de vooruitzichten zijn. Mogelijk dat er voor september 2022 
weer activiteiten georganiseerd kunnen worden.
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Werkgroep Documentatie
Door: Peter Weustenenk

Voor de werkgroep documentatie valt niets te melden, behalve dat er door onder meer de 
coronamaatregelen geen activiteiten zijn geweest in 2021.

Belangrijkste reden om ergens met de kraam te staan is om als IVN-afdeling ons gezicht te 
laten zien. We maken reclame voor de eerstkomende activiteiten. Soms melden mensen zich 
direct aan als vrijwilliger, lid of donateur, of als abonnee op de nieuwsbrief. Maar meestal 
nemen ze eerst informatiemateriaal mee. 

Het meewerken aan de kraam is leuk werk, in de buitenlucht, en je komt allerlei mensen 
tegen. Je staat bijna altijd met zijn tweeën achter de kraam, dat is handig bij drukte of 
moeilijke vragen, en gezellig als het even wat stiller is. Je zit er echt niet voor lange tijd aan 
vast, je kunt gewoon aangeven op welke dag je een paar uur wilt helpen. 

Ook voor 2022 zijn weer kramen bij diverse gelegenheden gepland. Door de maatregelen 
tegen het coronavirus is het niet zeker hoeveel daarvan kunnen doorgaan. De kramen zullen 
worden aangekondigd op onze website. Wie al eens heeft meegeholpen krijgt het 
jaarprogramma per e-mail. Wil je ook een keer meehelpen? Welkom! Je kunt me het best 
bereiken per e-mail, peweustenenk@hetnet.nl.
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Dagvlinderwerkgroep
Door: Wim Bosma

Voor ons als vlinder-tellers (Coördinator Wim Bosma, Hillie Lenselink, Ria Boerma en tot 
september 2021 Liesbeth Burger) weer een rommelig jaar. Door de opgelegde overheidsregels
had één telster weinig, of niet goed te plannen tijd en een ander veel tijd. En er waren nogal 
wat weken die voor tellen te koud of te nat waren. Hierdoor werd er wel voldoende geteld 
maar veelal via kortetermijnplanning. 
We hadden een koud en nat voorjaar waardoor er weinig vlinders waar te nemen waren. Het 
seizoen begon natuurlijk met de citroenvlinders en half april met het oranjetipje voor een toch 
wel korte waarnemingsperiode. Sommige weken waren te nat of te koud om te tellen. Begin 
juni was er ondanks het ideale zonnige warme weer toch de jaarlijkse junidip. Dat is wanneer 

de voorjaarsgeneraties over hun hoogtepunt 
zijn of weg en de zomergeneraties nog niet 
ontpopt zijn. De laatste jaren is de dip wat 
verschoven naar eind mei, maar niet in dit jaar.
Pas in juli nemen de aantallen toe en na half 
juli een soort explosie van aantallen. 
Bijvoorbeeld atalanta’s met een max. van 39, 
dagpauwoog max. 47, koevinkje max. 84!! En 
bont zandoogje met een max. van 24 in 
augustus. Terwijl we deze, anders dan nu, 
vaak het hele seizoen ruim aanwezig telden. 
Een reden voor de grotere zomeraantallen is 
dat door de vele regen de waardplanten er 
florissant bij stonden. Dus elk jaar vragen we 

ons als teller weer af: waar blijven nou onze vlinders, we doen toch niet iets fout in ons 
beheer? Maar daarna komen ze weer.
Al hebben we wel het boomblauwtje gemist, en het icarusblauwtje alsook het groot dikkopje 
erg minimaal gezien. 
Maar goed, we zijn niet ontevreden.
Minder blij zijn we dat één van onze trouwe telsters is gaan verhuizen. Liesbeth Burger heeft 
jaren lang heel trouw en intensief geteld met veel kennis van zaken en een scherp 
waarnemingsvermogen. Maar ook op haar nieuwe plek, waar ze ook gaat tellen heeft ze door 
haar insteek in de vlinderwerkgroep daar, ontdekt dat onze waarnemingen niet geregistreerd 
worden als vaste waarnemingsroute, maar individueel worden opgeslagen. Dit blijkt nu, ook 
met terugwerkende kracht, door de vlinderstichting te worden rechtgezet. Dus geen vlinder 
overboord.

Voor het komende jaar betekent het wel dat we als tellerklup kleiner zijn en minder vast 
inzetbaar. Dus zal het tellen minder frequent zijn als voorheen. We zullen ons meer gaan 
richten op de goede vlinderdagen. Al is elke dag al goed ook al is er maar één vlinder te zien.

De dichter Rumi zei:
Als je je ogen er voor opent, zul je de dingen zien die het waard zijn gezien te worden.
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Nachtvlinderwerkgroep
Door: Hilco Huizing

Voor de nachtvlinders heb ik voor 2021 helaas niets te melden. Door maatregelen maar ook 
leuke gebeurtenissen zoals de geboorte van ons kindje en een verhuizing ben ik helaas niet 
aan het organiseren van activiteiten toe gekomen.

Het komende jaar pakken we de draad weer op en hopen we vanaf april weer te gaan inventa-
riseren in samenwerking met Nachtvlinderen Oost Nederland. Hierover zal ik de leden infor-
meren zodra de vergunningen en afspraken rond zijn. Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men om zich aan te melden of meer informatie te krijgen over nachtvlinders en het lokken er-
van.
Ook staat de Nationale Nachtvlindernacht op vrijdag 1 juli weer op het programma en kunnen 
we hopelijk in de Heemtuin bij de Kaardebol weer een mooie publieksavond neerzetten.

Lindepijlstaart
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VENEL Groep1

Door: Anita Hermsen 

Onze werkzaamheden voor het snoeien en schoonmaken van paddenpoelen liggen in de 
maanden november tot en met maart. Dit zijn nu ook de maanden dat corona ons de meeste 
beperkingen heeft opgelegd om met grote groepen mensen samen te komen. Wij hebben ons 
werk zo ingericht dat wij én buiten aan het werk konden, én op onze veiligheid letten binnen 
de mogelijkheden van de corona-maatregelen. In het totaal zijn er vijf werkochtenden 
geweest, op drie verschillende locaties met een 5-8 personen die de handen uit de mouwen 
staken. Ons gereedschap krijgen wij te leen van het Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Een aantal leden van de VENEL-groep heeft afscheid genomen van de werkgroep, en het 
stokje doorgegeven aan anderen. Gelukkig is er ook een deel van de oudere generatie nog 
actief zodat het werk en gedachtegoed gewaarborgd blijft. De mix tussen oud en jonger is 
altijd gewenst. Vier nieuwe leden zijn inmiddels ingewerkt, maar meer aanwas is altijd 
welkom.

In februari en november is er op het 
natuurterrein van de IJsselwind (nabij 
het Twentekanaal) een paddenpoel 
schoongemaakt van wilgenopslag en 
riet, zijn er meidoornhagen verder terug 
gezet en enkele hoogstambomen 
gesnoeid. We werkten in meerdere 
tweetallen. Ieder viertal was voorzien 
van een eigen koffie-thee-thermos. Op 
deze wijze werd het nuttige met het 
aangename gecombineerd.

Eind oktober is ook de paddenpoel bij de
Overtuin in Warnsveld weer grondig
schoongemaakt. De Overtuin heeft een vaste
groep vrijwilligers die het tuinonderhoud doet.
Bij een grote klus als een paddenpoel
schoonmaken en blad te baggeren, riet te
verwijderen en bomen terug te snoeien helpt de
VENEL-groep mee. Ook bij de Overtuin konden
we rekenen op heerlijke koffie, soep en broodjes
om het energiepeil weer op niveau te brengen. 

1 VENEL staat voor Vrijwillig Educatief Natuur en Landschapsbeheer. De werkgroep houdt zich onder meer 
bezig met het onderhoud en in stand houden van kleinschalige landschapselementen.
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Paddenpoel 
Overtuin

Half december heeft de groep een mooie bijdrage geleverd aan de wintersnoei in wijngaard 
De Fiere Wijnakker. De ranken van het laatste jaar zijn teruggesnoeid en tussen de draden 
verwijderd. Ook deze bijeenkomst werd beloond met een mooie lunch en glas wijn van eigen 
bodem. 

Verder is er overleg geweest met een groep van de pluktuin over de kersenboomlaan aan de 
Weg naar Vierakker, en het onderhoud bij de IJsbaan. Wij kijken of deze klussen in 2022 ook 
door onze werkgroep opgepakt kunnen worden. 
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Excursies op de Gorsselse Heide
Door: Lucie van Zeijts

In dit tweede coronajaar hebben we vaker dan voorheen postenwandelingen georganiseerd. Bij deze
excursievorm lopen deelnemers zelf een route; onderweg staan gidsen (‘posten’) die informatie ge-

ven. Deze vorm hebben we gebruikt bij 
de twee vroegevogelwandelingen, de 
wildeplantenwandeling en de twee 
herfstwandelingen. Deze postenwande-
lingen trokken hoge aantallen bezoe-
kers: resp. 59, 53, 98, 20 en 35. Aantal-
len die we bij een ‘gewone’ excursie 
met gids in deze coronatijd niet hadden 
kunnen ontvangen. De groepen moeten 
immers klein blijven om afstand te kun-
nen houden. Blijkbaar vinden veel wan-
delaars het fijn om zelf, in eigen tempo, 
te kunnen wandelen. 

Elf ‘reguliere’ en zes aangevraag-
de excursies hebben we kunnen begeleiden met in totaal 595 wandelaars. Veel deelnemers 
ontvingen we bij de Watermiddag (IVN Slootjesdagen), de Zomeravondwandelingen en de 
Nacht van de Nacht (zie ook Werkgroep Jeugd en werkgroep Excursies).

Bij de meeste excursies hebben we weer
gewerkt met het verplicht aanmelden
voor de excursies. 

De eerder geplande gebiedsgidsencur-
sus kon gelukkig dit jaar wel doorgaan.
In de maanden augustus t/m oktober
volgden 14 deelnemers deze cursus van
5 theorieavonden en 5 excursies. De
cursus werd (net als de excursies) geor-
ganiseerd door Marke Gorsselse Heide
en IVN. Hiermee is weer een nieuwe
groep gidsen opgeleid om te gidsen op
de Gorssele Heide.

Ook dit jaar waren er weer de maandelijkse wandelingen voor gidsen. Deze ochtenden zijn 
leerzaam en gezellig. 
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Werkgroep Jeugd
Door: Jouck Iedema

Ontwikkelingen in 2021
De jeugdactiviteiten stonden dit jaar op een laag pitje vanwege het corona-virus; er was wel 
belangstelling voor een aantal gastlessen maar die werden ook weer gecanceld vanwege het 
virus.
Omdat in 2020 werd besloten de activiteiten terug te brengen tot een basisaanbod, werden de 
meeste educatieve leskisten overgedragen aan een aantal basisscholen en de Kinderboerderij 
in Zutphen. De leskist braakballen wordt nog wel aangeboden.

IVN Zutphen en de Werkgroep Jeugd maken officieel deel uit van de vaste groep 
ondernemers/gebruikers van Duurzaamheidscentrum de Kaardebol. De Werkgroep Jeugd 
huurt een berging in de kas t.b.v. opslag van les- en onderzoekmateriaal en kan gebruik maken
van de faciliteiten in de kas. Begin 2021 werd het huurcontract vernieuwd. Daarin staat ook 
vermeld dat IVN Zutphen 12 keer gebruik mag maken van een zaal in het gebouw voor het 
organiseren van lezingen, cursussen en andere activiteiten.
De gemeente verstrekt nog steeds een jaarlijkse duurzaamheidssubsidie ter compensatie van 
de huur en de servicekosten. Voorwaarde daarvoor is het aanbieden van natuuractiviteiten.

Verslag activiteiten IVN-werkgroep Jeugd De Kleine Kaardebol 2021

Boomfeestdag
Vanwege corona werd de boomfeestdag van woensdag 17 maart verschoven naar woensdag 
10 november. De activiteit werd omgezet in een gastles Uilen en braakballen pluizen; dit om 
de teleurstelling voor leerkracht en kinderen iets te verzachten.  De kinderen van groep 7 
maakten kennis met inheemse uilen d.m.v. de film ‘Lotte en de Uilen’; daarna werden de 
braakballen tot op het bot uitgepluisd. De kinderen ontpopten zich als enthousiaste slimme 
onderzoekers: allerlei vragen popten op. Bijvoorbeeld: ‘hebben jonge muisjes melktandjes en 
doet een vogel zijn hele leven met dezelfde veren?’ Ook kwamen er uit de nog verse ballen 
levende larfjes tevoorschijn... Die werden ingezameld voor één van de kinderen die ze aan de 
tuinvogels zou geven. 
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Herfstvakantie-activiteit Stayokay Gorssel (De Kleine Haar)

120 Amsterdamse kinderen op schoolkamp pluizen braakballen uit! De Amsterdamse Theo 
Thijssenschool kwam in oktober met de 120 kinderen ( de groepen 5 en 6) op schoolkamp 
naar de Stayokay bij Harfsen. Met de gidsen van IVN-werkgroep Jeugd uit Deventer 
onderzochten ze de natuur rond de mooie Noorse villa (waar de Stayokay in gevestigd is) op 
bodem-, bos- en waterdiertjes en deden een zintuigenbelevingsspel. Mijn aandeel was het 
leveren van 120 braakballen - oeps, daar ging mijn voorraad - en begeleiden van groepjes 
kinderen bij het uitpluizen. Ook Amsterdamse kinderen zijn wild enthousiast als het gaat om 
uilen en ballen pluizen! Ontelbare kaakjes, zelfs die van een waterspitsmuis met rode puntjes 
op de tanden, schedeltjes, ribbetjes, onder- en bovenbenen kwamen uit de ballen tevoorschijn 
en werden in een zelfgemaakte envelop gestopt. Prettige bijkomstigheid was de kennismaking
met de enthousiaste gidsen van de Werkgroep Jeugd van IVN Deventer. Zo kon er ook de 
komst van een das naar de Nacht van de Nacht op de Gorsselse heide geregeld worden.

Nacht van de Nacht (30 oktober)
Samen met de gidsen van de Marke Gorsselse heide en IVN
Zutphen organiseerde de Werkgroep Jeugd de Nacht van de
Nacht op de Gorsselse Heide op zaterdagavond 30 oktober.
Altijd weer verheugend is mee te maken met hoeveel
enthousiasme ouders met kinderen aan een Nacht van de Nacht
meedoen; deze keer waren er in totaal ruim 70 deelnemers. En
dan waren er ook nog uitvallers vanwege kinderen met corona
en de voorspelde regenbuien. (Zie ook werkgroep Excursies)

Uitleen onderzoeksmateriaal t.b.v. kunstfestival The Big
Draw (30 sept. t/m zondag 3 okt.) 
Het materiaal werd uitgeleend aan de organisatoren van het
tekenproject van de Zutphense Kunstlokalen: drie klassen
namen daaraan deel. Met stereomicroscopen, loeppotjes en
steelloepen konden de kinderen allerlei dode beestjes/insecten
heel gedetailleerd waarnemen. Het doel was daarmee
verwondering te wekken en de kinderen te inspireren. ‘Als je
iets uit de natuur uitvergroot zie je weer een hele andere
wereld.’ Het sub thema van het festival was: 'out of this world' 
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Nationale Boomfeestdag Zutphen 10 november
Op woensdag 10 november vond de Nationale Boomfeestdag plaats: de Bomenstichting 
Zutphen had de algehele coördinatie, IVN-
werkgroep Jeugd onderhield het contact
met de school en Groenbeheer van de
gemeente Zutphen leverde het
plantmateriaal: een zeer gevarieerd aantal
van 27 jonge maar uit de kluiten gewassen
bomen.
Op deze Boomfeestdag staken 17 kinderen
van groep 7 van OBS de Waaier de handen
uit de mouwen en plantten samen met alle
andere aanwezigen 27 bomen langs de
wadi van de Spittaalderkamp. Een
feestelijke ochtend was het, na bijna 2 jaar
oponthoud vanwege corona konden de
boomfeestdagvlaggen weer opgehangen. Als openingshandeling werd de herinneringspaal met
logo geplaatst. Gemeentelijk medewerker Wessel groef het gat en samen met de kinderen 
plaatste hij de paal en werd ook de tijdcapsule met de werkstukken van de kinderen in het gat 
begraven. Waarna de aarde rondom stevig werd aangestampt.

Daarna kwam het startsignaal voor de kinderen om aan de slag te gaan. Een uur eerder dan 
gepland stonden alle bomen stevig in de grond en kon iedereen de lekkere trek en dorst stillen 
met warme chocolademelk en koekjes van de vaste cateraar van de Boomfeestdag - Stichting 
Berkelpark. Trots vertelde één van de leerlingen ondertussen dat hij wel 4 bomen had geplant.

Vermeldenswaard is nog dat deze 
kinderen van groep 7 van de 
Waaier, vrijwel allemaal kinderen 
met een vluchtelingenachtergrond, 
met hun werkstukken voor de 
tijdcapsule niet zozeer stil stonden 
bij de ecologische waarde van 
bomen (een thema dat 
waarschijnlijk te ver van hen 
afstond) maar hierin hun wensen 
voor de toekomst schetsten. 
Die teksten en tekeningen lieten 

zien dat zij naast hun wensen voor meer bomen, een beter klimaat, een beter leven voor dieren
en mensen, meer natuur en planten ook heel graag vrede, vriendschap en rechtvaardigheid 
wilden en minder ruzie, oorlog, bosbranden, lavastromen, onrecht en ook minder plastic. “Ik 
wens dat het leven geen ruzie heeft,” schreef een meisje…

Een jongetje wenste dat hij meer kon eten…
De werkstukken werden voorafgaand aan de opening uitgebreid door de aanwezigen 
bewonderd.
De capsule werd dichtgeplakt met een collage van door de kinderen zelf ontworpen stickers 
i.p.v. de sticker met het logo van de Boomfeestdag met de witte kindertjes.
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Digitale media 

Website

Door: Lucie van Zeijts 

De website wordt actueel gehouden door Lucie. Omdat er vanwege corona geen papieren 
activiteitenprogramma is verschenen in 2021, kan iedereen de meest recente informatie over 
activiteiten bekijken op de website.

Er is ook een koppeling met de digitale nieuwsbrief Gelderse Roos, die elk lid van IVN 
Zutphen ontvangt. De bijdragen voor de nieuwsbrief zijn in zijn geheel op de website te lezen.
Na de korte samenvatting in de nieuwsbrief kan de lezer door op ‘lees meer’ te klikken, verder
lezen op de website van IVN Zutphen. De artikelen zijn uiteraard ook direct op de site te 
lezen.
https://www.ivn.nl/afdeling/zutphen 
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Digitale nieuwsbrief De Gelderse Roos

Door: Wim Bosma

De redactie en verzorging van de nieuwsbrief was in 2021 in handen van Wim Bosma en Mar-
leen Raats. 

Dit jaar was het soms een bij elkaar schrapen van
nieuwsbriefvulling, gelukkig kregen we individuele
natuurbelevingen die altijd het lezen waard zijn. In
juni zijn we overgegaan op een ander e-mailpro-
gramma en hebben we het e-mailadressenbestand
opgeschoond en aangevuld. Momenteel zijn er ca.
250 mail-verzendadressen. 

Vanaf 2022 zijn we van plan om elke twee maanden
(maart, mei etc.) een nieuwsbrief uit te brengen. Bij-
dragen van leden (foto’s, mooie natuurbelevingen)
zijn van harte welkom op 
nieuwsbrief.ivn.zutphen@gmail.com.

Eind 2021 is Wim Bosma gestopt met de redactie
van de nieuwsbrief. Marleen Raats blijft de opmaak
en verzending doen en de inhoud wordt in 2022
verzameld door Lisette Eindhoven, samen met alle
aanleveraars van copy van IVN Zutphen.
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Facebook

Door: Inez Weijer

De facebookpagina die in 2014 gecreëerd is (www.facebook.com/ivnzutphen), loopt goed. 
Hierop worden komende activiteiten aangekondigd, en interessant, leuk of minder leuk 
natuurnieuws gedeeld. Ook verslagen en/of foto’s van evenementen kunnen hierop gedeeld 
worden. 

Verder kan er ook via de facebookpagina contact gelegd worden met, of vragen gesteld 
worden aan de vereniging. Meer dan 200 mensen volgen de pagina al, waardoor zij de 
berichten krijgen op hun eigen tijdlijn. 
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Toelichting op de Balans en de Resultaatrekening

Door: Harm Bakker, penningmeester

Evenals 2020 is het afgelopen verenigingsjaar 2021 sterk beïnvloed door de beperkingen 
aangaande corona. Toch zijn er nog diverse activiteiten door de werkgroepen georganiseerd 
welke, naast de ledenbijdragen, een positieve bijdrage hebben geleverd aan het resultaat over 
2021 van € 1.781,- . 

Onderstaand een korte toelichting op de cijfers  (zie Bijlagen) van het jaar 2021.

Resultaatrekening 2021
 Jaarlijks wordt er 10% afschrijving in het resultaat verantwoord voor de aanhangwagen en

aggregaat. 
 De werkgroepen laten, door de beperktere activiteiten, minder uitgaven zien dan 

voorgaande jaren. 
 De uitgaven voor P.R. betreft de nieuwe uitvoering van de visitekaartjes van IVN 

Zutphen. 
 Bestuurskosten zijn o.a. de kosten van de bank, afdrukken van jaarverslagen en de kosten 

voor de plaatsing van de advertentie voor een nieuwe secretaris in het regionieuws.  
 De Verenigingskosten bestaan voornamelijk uit zaalhuur voor de ALV.
 De ledenbijdragen zijn gebaseerd op onderstaande aantallen, peildatum 1 januari 2021.

 
leden IVN Zutphen 2021 2020 2019
  Aantal leden 108 103 105
  Aantal huisgenootleden 10 9 8
  Vrijwillige 
bijdrage/donateurs

4 1 26

Totaal 122 113 139

 Alle werkgroepen laten in 2021, na aftrek van de kosten, een positief resultaat zien.

Balans 31 december 2021
 Op de vaste activa (aanhangwagen Venel en de apparatuur van de werkgroep 

Nachtvlinders ) wordt jaarlijks 10% afgeschreven. 
 De dotatie aan de reserve materieel bedraagt jaarlijks € 325, dit bedrag wordt weer 

onttrokken aan het eigen vermogen. 
 Voor de financiën van het ‘Hertenpad’ zijn wij kassier, om deze reden blijft deze post 

als schuld op de balans staan. 

Niet uit de Balans blijkende verplichting
Vanaf 1 januari 2021 heeft IVN een huurcontract m.b.t. ruimte in de Kaardebol voor een 
periode van 2 jaar met stilzwijgende verlenging van 1 jaar; de verplichting hieruit is ongeveer 
€ 700,- per jaar.
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Beknopte samenvatting Jaarverslag 2021

IVN-afdeling Zutphen heeft eind 2021 ongeveer 150 leden, waarvan er 27 in 2021 lid zijn 
geworden, en ca. 100 nieuwsbriefleden. In verschillende werkgroepen zijn de leden actief met 
hun interesses. We willen jong en oud laten beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. 
Dat doen we met natuuractiviteiten, zoals wandelingen en excursies, en cursussen of lezingen,
of via een informatiekraam of digitale media.

Ook in 2021 had corona op het werk van een aantal werkgroepen veel invloed. Door onder 
meer de coronamaatregelen hebben er geen cursussen of lezingen plaatsgevonden, en is er 
geen kraam geweest van IVN Zutphen. Ook de coördinator van de nachtvlinderwerkgroep is 
door verschillende – ook leuke – omstandigheden niet aan het organiseren van activiteiten toe 
gekomen. Gelukkig vonden er verschillende activiteiten gewoon doorgang, die ook nog eens 
veel deelnemers trokken.

Zo waren er op de Gorsselse Heide elf excursies, waarvan vijf postenwandelingen waarbij  
deelnemers zelf een route langs gidsen (posten) volgen. De werkgroep excursies organiseerde 
zes excursies. Er waren onder meer vroegevogelwandelingen, doorstapwandelingen, een zo-
mernachtwandeling, herfstwandelingen en een stadsnatuurwandeling in samenwerking met 
Bomenstichting Zutphen. Samen met de werkgroep Jeugd werden de slootjesdagen, speciaal 
voor kinderen en hun (groot)ouders, georganiseerd. In totaal bezochten er ca. 750 mensen de 
activiteiten.

De wekgroep Jeugd organiseerde verschillende gezinsactiviteiten, gastlessen over braakballen 
pluizen op een Zutphense basisschool en op een schoolkamp van een school uit Amsterdam. 
Ook bij de Nacht van de Nacht en de landelijke Boomfeestdag was de werkgroep Jeugd be-
trokken. In totaal genoten 94 kinderen van deze activiteiten.

De dagvlinderwerkgroep heeft geen publieksactiviteiten gehad, maar de vier tellers hebben 
wel vlinders geteld. Het begon voorzichtig met citroenvlinders en oranjetipjes en na half juli 
kwam er een explosie van atalanta’s, dagpauwogen, koevinkjes en bont zandoogjes.
De Venelgroep voor natuur- en landschapsbeheer is vijf ochtenden bij elkaar gekomen voor 
o.a. het snoeien in de wijngaard en het schoonhouden van paddenpoelen. Er zijn vijf tot acht  
werkgroepleden geregeld actief.

De website van IVN Zutphen, de Facebookpagina en de Digitale nieuwsbrief die geregeld aan
leden en belangstellenden wordt verzonden, worden door verschillende enthousiaste vrijwilli-
gers actueel gehouden. De bijdragen van de leden zijn daarbij altijd van harte welkom.

Tenslotte waren er in 2021 ook wisselingen in het bestuur. Interim penningmeester Leo van 
Es heeft in mei het stokje overgedragen aan Harm Bakker. Bij de ALV in september hebben 
we hem officieel verwelkomd, samen met onze nieuwe secretaris Hetty Fokkens die het stokje
van Inez Weijer heeft overgenomen.
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Wat is het IVN?

De IVN-afdeling Zutphen heeft eind 2021 ongeveer 150 leden en nog ca. 100 
nieuwsbriefleden. In verschillende werkgroepen zijn de leden actief met hun interesses en 
dragen dat ook uit naar publiek, met wandelingen, lezingen, via een informatiekraam of het 
ledenblad.

IVN is een landelijke organisatie. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond èn 
belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. 
Zelf leren en doen staan altijd centraal. IVN is dé verbinder van mens en natuur en wil een 
natuurbewuste gedragsverandering bereiken. Professionals, leden en vrijwilligersafdelingen in
heel Nederland organiseren projecten, campagnes, cursussen en vele natuuractiviteiten. 
Dit doen we vanuit vier kernthema’s: Kind & Natuur, Natuur in de buurt, Natuur & 
Recreatie en Natuur & Gezondheid.

Doe mee met IVN
Bent u na het lezen van dit verslag enthousiast geworden en wilt u graag actief meedoen, voor 
zover u dat nog niet bent? Hieronder staat een aantal suggesties van de landelijke IVN-site. 
Maar natuurlijk zijn wij blij als u zich aanmeldt voor activiteiten bij IVN Zutphen. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met de secretaris via e-mailadres ivn.zutphen@gmail.com.
o Doe mee aan een natuuractiviteit   bij jou in de buurt. Een leuke excursie of andere 

activiteit.
o Doe een natuurcursus.   Meer weten over de natuur is boeiend, verrassend en stimulerend. 

Overal in het land geven IVN-afdelingen natuurcursussen.
o Steun IVN.   Door lid te worden van IVN steun je onze activiteiten en zorg dat meer 

mensen toegang krijgen tot de natuur.
o Ga aan de slag als vrijwilliger  . Onze vrijwilligers organiseren onvergetelijke 

natuurbelevenissen voor jong en oud. Er is altijd een lokale IVN-afdeling bij jou in de 
buurt.

o Doe mee aan onze campagnes! In het voorjaar is IVN actief met moestuinieren, 
Buitenlesdag en verkennen we Nederlandse slootjes met de Slootjesdagen. Eind juni is het
ModderDag en spelen 160.000 kinderen in de modder. In de herfst trekken we het bos in 
met onze Paddenstoelencampagne.

o Ga zelf op onderzoek uit. In onze webwinkel bestel je alle materialen voor natuureducatie 
binnen en vooral buiten. Voor scholen en particulieren, voor iedereen. 
https://winkel.ivn.nl/

o Verblijf in de natuur op onze natuuraccommodaties. IVN biedt twee 
groepsaccommodaties midden in de natuur. Geschikt voor scholen en andere groepen, 
maar ook voor vergaderingen.

o Word Gastheer van het landschap  . IVN leidt horeca- en recreatieondernemers op tot 
Gastheren van het gebied waar zij werken. Als Gastheer kan je recreanten alles over de 
mooiste natuurplekjes en cultuurhistorie van het gebied. Zo geef je nèt dat beetje 
meerwaarde aan hun verblijf.
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o Doe een jongerenactiviteit bij Woesteland  , de landelijke, enthousiaste jongerenwerkgroep 
van IVN. Voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Met activiteiten en natuurkampen in 
binnen- en buitenland.

o Word natuurouder  . Natuurouders zijn (groot)ouders en andere enthousiaste vrijwilligers 
die het leuk vinden om samen met kinderen op onderzoek te gaan in de natuur en iets te 
leren over de natuur. Ze helpen docenten bij de uitvoering van het natuuronderwijs.

Doe mee!
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BIJLAGEN
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Balans
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Resultaatrekening
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