
Beknopte samenvatting Jaarverslag 2021

IVN afdeling Zutphen heeft eind 2021 ongeveer 150 leden, waarvan 27 nieuwe leden in 2021, 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 nachtvlinder-
werkgroep is door verschillende – ook leuke
– omstandigheden niet aan het organiseren
van activiteiten toe gekomen. Gelukkig von-
den 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  deelne-
mers zelf een route langs gidsen (posten) volgen. De werkgroep excursies organiseerde zes excur-
sies. Er waren onder meer vroegevogelwandelingen, doorstapwandelingen, een zomernachtwande-
ling, herfstwandelingen en een stadsnatuurwandeling in samenwerking met Bomenstichting Zut-
phen. 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 werkgroep 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 
betrokken. 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 schoon-
houden van paddenpoelen. Er zijn vijf tot acht werkgroepleden gere-
geld actief.



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

In 2021 zijn er diverse activiteiten door de werkgroepen
georganiseerd die, naast de ledenbijdragen, een
positieve bijdrage hebben geleverd aan het resultaat
over 2021 van € 1.781,- 

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.


	
	Beknopte samenvatting Jaarverslag 2021

