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1. UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN ZWOLLE  e.o. 
 
Het bestuur van IVN Zwolle e.o. nodigt u hierbij uit de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te 

wonen. 

 
Datum:   Woensdag 6 april 2016 
Plaats:  De Oosterkerk, zalencentrum Bagijnehof. Bagijnesingel 17,  

8021AC Zwolle 
Aanvang:  19.30 uur.       (Koffie en thee staan vanaf 19.15 uur klaar) 
 

2. AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 6 april 2016 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 Sesamacademie 

 Landelijk beleid 

 Overlijden van Bill van Kessel 

 Postbus 

 
3. Notulen ALV van 1 april 2015 

 
4. Inhoudelijk jaarverslag 2015 bestuursdeel. (het jaarverslag van de werkgroepen staat op de site 

bij publicaties) 

 
5. Financieel jaarverslag 2015 

 Toelichting door penningmeester Gerard Derkman 

 Verslag kascommissie (Peter Auke Nicolaij en Gerda Boonstra) 

 Verkiezing nieuwe kascommissie 

 Voorstel contributieverhoging m.i.v. 2017 

 
6. Begroting 2016 

 
7. Bestuur IVN Zwolle 

 Benoeming secretaris: Gerda Boonstra 
Benoeming 2e secretaris Hettie ten Klooster 

 
8. Het bestuur bedankt de coördinatoren voor het vele werk in 2015. 

 
9. Rondvraag 

 
10. Afsluiting van het officiële gedeelte 

 
Circa 20.30 uur Pauze 

 
Na de pauze laat de werkgroep Groen voor ouderen de nieuwe boerderijkoffer zien. Deze is gemaakt 

met subsidie van de Provincie Overijssel. Aansluitend verzorgt Carina Boers een proeverijtje.  

 
Vervolgens gaat Hans de Jong de nieuwe activiteiten toelichten die IVN wil starten in 2017. 
Aansluitend wil het bestuur graag weten welke activiteit de leden het meest belangrijk vinden. 
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1. Wijkaanpak (Klimaatadaptatie in de stad) 

Probleem 

In de nabije toekomst komen er nog meer zware buien met plaatselijk wateroverlast 

afgewisseld met perioden van droogte. Daarnaast kunnen vooral in dichtbebouwde 

omgeving de temperaturen zo ver stijgen dat de gezondheid vooral van ouderen in gevaar 

komt. 

 

Oplossing(en) 

a. De openbare ruimte groener en blauwer inrichten (taak o.a. gemeente en waterschap) 

b. Particulieren stimuleren om hun tuin /gevel groener in te richten (temp. daalt) 

    Water van daken afkoppelen en niet meer lozen via het riool. 

 

    Info overdracht zou kunnen door het aanbieden van korte cursussen 

    Als basis zou kunnen dienen bv. tuinreservaten.     

    Ook valt te denken aan specifieke excursies die betrekking hebben op dit onderwerp.    

    Inrichtingsadviezen etc. 

    Samenwerking met bv. Gemeente  Zwolle, Waterschap IJsseldelta, Groene Welle en  

    Wijkboerderijen en KNNV. ( KNNV heeft een cursus tuinambassadeurs ) 

 

2. Waar komt mijn voedsel vandaan? 

    Jong en oud kennis laten maken met (biologische – natuur vriendelijke) land en tuinbouw.  

 Bijvoorbeeld via de werkgroep Groen voor Ouderen, om juist met (dementerende)     
ouderen te kijken ouderen te op de boerderij of tuinbedrijf. 

 Excursies en rondleidingen (mede) organiseren op bij voorkeur milieu vriendelijke  
             bedrijven in de stadsrand. Zwolle heeft al diverse stadstuinen. 

  Moestuinieren voor kinderen, cursusboek IVN. 
   

     Partners: Zorginstellingen, Ziektekostenverzekeringen, Volkstuincomplex, Stadstuinen en  

                    BSO 

 

 3. Korte cursus buitenlessen 

     (voorbeeld Vechterweerd / Expeditie uiterwaard NMO. 
     Er is veel vraag van basisscholen om met alle groepen naar buiten te kunnen. 

     In de praktijk is een prijs van bijvoorbeeld €2, per kind eigenlijk al te veel. 

     Voor de begeleiding is het niet beslist noodzakelijk om hoogopgeleide natuurgidsen in te  

     zetten want met een korte ‘inleiding’ en een paar keer meelopen zijn veel mensen  

     (ouders/ docenten) in staat om zelf een groot deel van de begeleiding te doen. 

     Sluit bijna naadloos aan bij de cursus IVN Natuurouders. 

     Deze Natuurouders kunnen ook ingezet worden bij Groendoeners, Vechterweerd,  

     Scharrelkids  en Gezinsexcursies 

  

Met deze initiatieven zouden we nieuwe IVN ‘ers aan kunnen trekken en daarnaast  

onze idealen aan een grotere groep kinderen en ouderen uit kunnen dragen. 

Waar mogelijk moeten en kunnen er dwarsverbanden worden gelegd met bestaande 

activiteiten. 

Aanvullingen en alternatieven zijn van harte welkom. 
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3. Verslag van de ALV van IVN Zwolle op 1 april 2015 

Aanwezig: 

Leden: Roelof Pol, Gerda Boonstra, Gerda Revenberg, Annet van der Wal, Ine Reinders, 

Sija Reehoorn, Fenna Westers, Heike Tack, Sandra Narain, Dirk van de Graaf, Louis 

Zandbergen, Trudy Muller, Wietske van Santen, Hilly Osinga, Wim van Bruggen, Wim Stel, 

Marlène Vaessen, Jacko Westendorp, Tineke Burghard, Inge de Graat, Martje Dijks, Peter 

Auke Nicolaij, Harry van Dijk, Alfred van der Burgh, Mirjam Smith, Krista Esselink, Femmy 

Mulder.  

Bestuursleden: Jan van Lenteren, Janna Drewes, Henriette Maan, Hans de Jong, Gerard 

Derkman, Joke Geschiere.  

Afwezig met kennisgeving: 

Fred Hartog, Dirkje Stoltenborgh, Rinkje Guichelaar, Harm Jan Bredewold. 

0.  Opening en vaststellen agenda. 

Jan van Lenteren, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Hij stelt voor agendapunt 6 ‘Bestuur IVN Zwolle’ als eerste te behandelen. 

 

6.  Bestuur IVN Zwolle 

Voorzitter: Jan van Lenteren treedt af. Hans de Jong stelt zich kandidaat en wordt door de 

ALV verkozen tot voorzitter. 

Penningmeester: Janna Drewes heeft twee bestuursperiodes volgemaakt en treedt af. 

Gerard Derkman wordt penningmeester 

Secretaris: Joke Geschiere wil aftreden. Bij het ontbreken van een opvolger biedt Joke aan 

het secretariaatsadres en archief voorlopig onder haar hoede te houden, maar geen andere 

bestuurstaken meer op zich te nemen. 

Algemeen bestuursleden: Henriette Maan treedt af.    

Er hebben zich geen mensen kandidaat gesteld. Dit houdt in dat het bestuur in de praktijk 

wordt gevormd door Hans en Gerard, een zorgelijke situatie. 

 

1.  Mededelingen. 

- Ons jubileumfeest voor 40-jaar IVN Zwolle wordt gevierd op 6 juni a.s. in de Vreugdehoeve. 

- Sesam Academie: een organisatie van vrijwillige experts die, met subsidie van het Prins 

Bernardfonds, vrijwilligersorganisaties wil adviseren in het kader van vernieuwing en 

verbetering. Op maandag 20 april is er een brainstorm gepland met zo mogelijk 10 à 12 

IVN’ers over de toekomst van IVN Zwolle. Hans vraagt de aanwezigen te overwegen zich 

hiervoor aan te melden. 

- Landelijk beleid voor de toekomst is onder meer gericht op komen tot meer samenwerking 

(evt. een fusie) met KNNV. 

 

2.  Notulen ALV van 26 maart 2014 

De notulen worden vastgesteld zonder aanvullingen of opmerkingen.  

3.  Inhoudelijk jaarverslag 2014 (bestuursdeel en werkgroepen) 

Hans bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan het jaarverslag. 

Er zijn geen inhoudelijke of redactionele opmerkingen. 
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Groen voor Ouderen begint weer wat beter te lopen. De werkgroep Veldlessen 

Vechterweerd heeft vrijwilligers nodig want er zijn veel aanvragen van scholen. 

  

4.  Financieel jaarverslag 2014 

- Janna Drewes en Gerard Derkman geven een toelichting bij de winst- en verliesrekening. 

- Verslag Kascommissie: Mirjam Smith en Gerda Boonstra hebben de boeken over 2014 

gecontroleerd. Alles is perfect in orde bevonden. De kascommissie adviseert de 

ledenvergadering om de penningmeester decharge te verlenen. 

De ALV verleent decharge voor het financieel verslag over 2014. 

Met dank aan Janna. 

- Verkiezing nieuwe kascommissie: Gerda Boonstra en Peter Auke Nicolaij. 

Hans bedankt Mirjam en Gerda voor hun bijdrage.   

 

5.  Begroting 2014 

- Heike Tack vraagt toelichting op het begrotingsbedrag bij de Veldlessen; Janna: de begrote 

inkomsten van 1700 euro zijn opgebouwd uit 1200 euro voor het maken van de nieuwe 

PowerPoint presentatie en de 500 euro van de jaarlijkse bijdrage van Vitens. 

- Gerda Boonstra merkt op dat zij de uitgaven voor het ZNT te hoog vindt nu het nog maar 

twee tijdschriften per jaar betreft, het is in verhouding te duur. Het zou waarschijnlijk beter 

zijn het ZNT digitaal uit te geven. Ook vindt zij het de vraag of IVN er nog zoveel belang bij 

heeft. Gerda krijgt bijval van andere aanwezigen (o.m. Mirjam, Heike). Wietske van Santen 

wil het ZNT wel graag in deze papieren uitvoering houden. Wim van Bruggen sluit zich 

daarbij aan en vraagt zich af waardoor het steeds duurder wordt. Ook vindt hij van belang 

dat het blad een vorm van PR is; tevens moeten we in het oog houden hoe om te gaan met 

mensen die niet online zijn. Hans zegt toe deze discussie rond het ZNT mee te nemen in het 

bestuursoverleg. 

- Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de verschillen en voor-/nadelen tussen lid worden 

via landelijke aanmelding en registratie of lid worden via lokale aanmelding. Landelijk 

aangemelde leden betalen minimaal 24 euro p/jr waarvan de afdeling de helft krijgt; lokaal 

aangemelde leden betalen 18 euro waarvan de afdeling 8,65 euro afdraagt aan de landelijke 

organisatie. Landelijk IVN vindt het wenselijk dat de contributiebedragen door de afdelingen 

gelijk worden getrokken met de landelijke; tevens zal in 2016 het bedrag van de afdracht 

worden verhoogd.  

De begroting 2014 wordt door de ALV vastgesteld.  

7.  Jubilarissen 

Drie van onze leden zijn 40 jaar IVN-lid: Fenna Westers, Wim van Bruggen en Harry van 

Dijk.  

Ook zijn zes leden 25 jaar IVN-lid: Trudy Muller, Wim Stel, Femmy Mulder, Bill van Kessel, 

Greet Meima en Hans de Jong.  

Hans feliciteert de aanwezige jubilarissen met een persoonlijk toespraakje, een gouden 

respectievelijk zilveren IVN-speldje en bloemen. 

Greet en Bill konden niet aanwezig zijn en krijgen hun speldje thuis uitgereikt. 

8.  Rondvraag: geen. 

9.  Afsluiting: Hans sluit het officiële gedeelte van de vergadering af. 
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Na de pauze houdt roofvogeldeskundige Jan van Dijk, voorzitter St. Avifauna Zwolle, een 

boeiende presentatie over ‘Slechtvalken, ook in Zwolle’.  

  

 

4. Voorwoord 

In 2015 bestonden we 40 jaar. Door het bestuur was gekozen voor een feestje vooral voor 

de leden. En een feestje was het. We hebben ons 40 jarig bestaan in mijn ogen op een 

mooie IVN waardige manier gevierd en herdacht. Met hulp van de firma Weijland en als 

beloning kregen we samen prachtig weer voorgeschoteld in de uiterwaarden van de IJssel. 

Een geweldige nieuwe lichting van gidsen is afgeleverd. Bij de diplomering heb ik fraaie 

vernieuwende werkstukken langs zien komen en ook niet onbelangrijk veel jeugdig elan 

bemerkt. Hierbij het cursusteam nogmaals hartelijk bedankt. 

Het bestuur zelf heeft zich ook bezig gehouden met de toekomst van het IVN voor de 

komende 10 jaar. Moeten we ons zorgen maken over 'onze' vergrijzing of redden we het met 

kleurspoeling? Moeten we nieuwe doelgroepen aanboren om meer te kunnen bereiken of 

hebben we onze handen al meer dan vol met de huidige activiteiten? 

En dan natuurlijk het echte werk door de coördinatoren en de vele leden in de werkgroepen. 

Daarover leest u meer in de verslagen van de coördinatoren.  

Onze positie in het Doepark Nooterhof is gedurende het hele jaar een punt van zorg 

geweest. Door verbouwing van gebouw de Kruidwisch zijn we (tijdelijk?) onze opslag op de 

zolder kwijtgeraakt. Of en wanneer er weer ruimte voor ons beschikbaar komt rond de 

Nooterhof is nog lang niet zeker. 

Overeenkomsten met goede wil getekend blijken juridisch vaak slecht houdbaar als op hoog 

niveau de wind uit een andere hoek komt. 

In de praktijk blijkt het nog lastig om over te stappen van onze 'blijde boodschap' van de 

pracht van de natuur en de onwaarschijnlijke samenhangen daarin naar de duurzame 

benadering. Wat voor vaak negatieve gevolgen heeft onze leefwijze voor de ons omringende 

natuur en wat kun je daar zelf aan doen? Onderwerpen genoeg voor de komende 40 jaar. En 

voor 2016 gewoon de mouwen weer opstropen, het is de moeite waard. 

BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2015  

Na de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar wordt het bestuur nog slechts gevormd 

door Hans de Jong (voorzitter) en Gerard Derkman (penningmeester). Joke Geschiere blijft 

op afstand ons nog bijstaan met (veel) secretariaatswerkzaamheden. Ook dit jaar hebben we 

weer ondersteuning gekregen van Roelof Pol (ledenadministratie) en Louis Zandbergen 

(adviseur), waarvoor dank aan beiden.  

Met een minimaal bestuur hebben we zo goed mogelijk geprobeerd om onze vereniging van 

dienst te zijn. Als we terugkijken is dat ook wel gelukt maar natuurlijk met dank aan de 

coördinatoren die als in dit geval bijna ‘echte’ zelfstandigen hun activiteiten invullen en soms 

ook innoveren. In de 8 bestuur bijeenkomsten hebben we een aantal keren bezoek gehad 

van natuurgidsen in opleiding. 

Met de buitenwereld hebben we wel veel contacten gehad en gezocht. Een belangrijk punt is 

daarbij geweest de Groene Agenda van de gemeente. Met andere Zwolse aanbieders van 



7 
 

IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 
 

Educatie (het CDO overleg = Communicatie voor Duurzame Ontwikkeling)is tweemaal 

overleg geweest met de bedoeling om tot een sterker gezamenlijk educatief aanbod te 

komen. De bijeenkomsten van het Zwols Natuur Platform zijn vier keer bezocht met vaak als 

onderwerp het belang van onze leefomgeving.  

De gebruikelijke coördinatoren bijeenkomsten in voor- en najaar waren inspirerend. Er wordt 

toch steeds veel werk verzet en veel mensen worden bereikt. 

De bijeenkomsten(2)van het district Overijssel zijn bezocht. Altijd nuttig en leuk om ervaringen 
uit te wisselen en kennis te delen. Bij de laatste districtsledenvergadering was er veel 
belangstelling voor de ontwikkelde wandel app. We hebben in overleg met de makers 
aangeboden een workshop te geven. 
 
 

Het financieel jaarverslag met toelichting is op te vragen bij Gerda Boonstra. 

Dit kan per mail g.boonstra-zwolle@kpnmail.nl of telefonisch 038-4217317 of 06-22643126. 

Het verslag wordt desgewenst digitaal of per post verstuurd. 

Het jaarverslag van de werkgroepen staat op de site van IVN Zwolle. www.ivnzwolle.nl bij 

publicaties. Wie geen internetverbinding heeft kan ook bellen naar bovenstaande 

telefoonnummers. Dit verslag zal dan per post verstuurd worden. 

IVN Zwolle e.o.  secretaris IVN 

p/a Gerda Boonstra, Primulastraat 54, 8013 XH in Zwolle 

 

ivn@ivnzwolle.nl    www.ivnzwolle.nl  

Colofon 
Uitgave: maart 2015 

Samenstelling en verslag: Bestuur IVN Zwolle e.o. 

De foto’s in het jaarverslag zijn afkomstig van diverse leden van de vereniging. 

Het bestuur bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd. 
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