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1 Jaarverslag 2019 

1.1 Inleiding 

Het jaarverslag 2019 van IVN Veenendaal-Rhenen ligt voor je. Het verslag heeft een iets andere vorm 
dan eerdere jaren. Er is erg veel gebeurd in het afgelopen jaar, daarover wil het bestuur je graag uit-
gebreid informeren. In dit jaarverslag vatten wij voor jou onze activiteiten en financiële gegevens sa-
men. 

Alle details van de activiteiten van de werkgroepen en de financiën kun je nazien in de twee bijlagen 
bij dit jaarverslag: 

Bijlage 1: Ons werk in 2019 – integrale verslagen van de werkgroepen 
Bijlage 2: Ons geld in 2019 – financieel jaarverslag 

Het is een behoorlijk pakket schermvulling geworden. Het bestuur meent hiermee de leden alle no-
dige informatie te verstrekken voor de eerstvolgende ALV. 

1.2 Algemene informatie  

IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Veenendaal (hierna: IVN Veenendaal-Rhe-
nen) is statutair en feitelijk gevestigd in De Groenhof te Veenendaal, Karel Fabritiusstraat 3. 

KvK-nummer  : 40480372 
opgericht  : 14 februari 1985 
e-mail  :  secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl 

1.3 Informatie over de activiteiten 

Terugblik en hoogtepunten 

Een breed scala aan activiteiten is in 2019 aan onze doelgroepen aangeboden om aan de prestatie-
verplichtingen te voldoen. Onze activiteiten worden samengevat weergegeven in hoofdstuk 2:  
Verslagen van de werkgroepen. Uitgebreid worden deze beschreven in bijlage 1: Ons werk in 2019 – 
integrale verslagen van de werkgroepen. 
Voor de leden werd ook dit jaar een gezellige  Nieuwjaarsbijeenkomst met wandeling georganiseerd, 
onze jubilarissen werden in het zonnetje gezet. In augustus vond de jaarlijkse BBQ voor actieve leden 
plaats. Twee zeer geslaagde evenementen. 

Het bestuur kwam elf keer bijeen voor een reguliere bestuursvergadering. 

In maart werd de jaarlijkse ALV gehouden, in april gevolgd door een extra ALV. In deze tweede verga-
dering werden drie interim bestuursleden benoemd: voorzitter, penningmeester en secretaris. Hier-
over meer in paragraaf 1.7. Bijzondere dank aan Bert de Ruiter voor zijn initiatieven om de impasse 
rond de bemensing van het bestuur te doorbreken. 

In 2019 werden drie coördinatorenvergaderingen georganiseerd en één bijeenkomst voor de gidsen. 
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1.4 Ledenadministratie 

De ledenadministratie van IVN Veenendaal-Rhenen onderging in 2019 enige veranderingen. Per 1 au-
gustus heeft ledenadministrateur Francis van der Linden de ledenadministratie overgedragen aan de 

secretaris. 
We zijn Francis dankbaar voor de vele 
jaren die hij de ledenadministratie bij-
hield en waarin hij zijn bijdrage leverde 
aan de verspreiding van de nieuwsbrief 
en Het Groene Blad. 

Het totaal aantal leden en donateurs 
bleef in 2019 gelijk. In het oog springt 
dat in 2019 zich tien (10) nieuwe leden 
hebben aangemeld, tegen vier (4) op-

zeggingen. De SWG houdt zich bezig met het vertrek van enkele scholen. 

1.5 Contributies en donaties  

In het najaar van 2018 heeft de penningmeester alle leden 
en donateurs gevraagd een automatische incassomachtiging 
af te geven aan het IVN landelijk bureau. Aan onze donateurs 
is ook gevraagd of zij hun donateurschap om willen zetten in 
een lidmaatschap. Veel leden en donateurs gaven aan dit 
verzoek gehoor. 

Met ingang van 2020 wordt de contributie-inning geheel overgenomen door de landelijke admi-
nistratie van het IVN. De voorbereidingen daarvan zijn in de tweede helft van 2019 afgerond. 

1.6 Huisvesting 

IVN Veenendaal-Rhenen is gehuisvest in De Groenhof. Deze voormalige kleuterschool wordt vanaf 
1999 gehuurd van de gemeente Veenendaal. In het begin met een langjarig huurcontract, vanaf 2017 
met jaarlijkse verlenging. De huurovereenkomst loopt vooralsnog tot einde 2020. 

Bij beëindiging van de huur zal  de gemeente vervangende ruimte aan IVN aanbieden. Op de plek van 
De Groenhof realiseert de gemeente na de sloop van de opstallen een Integraal Kind Centrum. 

In 2018 is overleg met de gemeente over de nieuwe IVN locatie begonnen, dit is in 2019 voortgezet. 
De gemeente heeft enkele alternatieve locaties aangeboden, IVN heeft zelf ook een paar mogelijkhe-
den genoemd. 
Na beoordeling van de verschillende opties en bezichtiging van de meest geschikte locatie heeft het 
bestuur op 2 juli 2019 besloten om met de gemeente in onderhandeling te gaan over een verhuizing 
naar het pand Haasje Wip, PWA park 317 in Veenendaal. 

In een extra coördinatorenvergadering op 26 september 2019 is een workshop georganiseerd waarin 
is nagedacht over inrichting en gebruik van het nieuwe gebouw. Dit heeft geresulteerd in een pro-
gramma van wensen dat aan de gemeente is ter beoordeling is voorgelegd. Inmiddels heeft de ge-
meente aangegeven in principe akkoord te gaan met ons voorstel. 
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Ongeveer de helft van De Groenhof is om niet in gebruik bij de Vereniging Groei & Bloei, overeen-
komstig de afspraken met de gemeente daarover. Groei & Bloei verwacht in de loop van 2020 het 
gebruik van De Groenhof te beëindigen. 

1.7 Informatie over het bestuur 

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit minstens drie onbezoldigde bestuurders. De bestuurders 
worden in beginsel benoemd voor een periode van drie jaar. De leden van het bestuur hebben geen 
nevenfuncties die relevant zijn om in dit jaarverslag te noemen. 

Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen: 

Tot 13 maart 2019 (1e ALV): 
 Voorzitter: Maarten van Leeuwen 
 Penningmeester/secretaris: Hanneke Baretta-Bekker 
 Bestuurslid: Anne-Marie van Haastert, ondersteuning secretariaat 
 Bestuurslid: Ilse Kanij, algemeen 

Tijdens de eerste ALV van 2019 trad de penningmeester/secretaris af. De voorzitter meldde af te tre-
den zodra er een vervanger voor hem was  gevonden, dit gebeurde op 24 april 2019. 
Vervolgens is na enig crisisberaad een tweede ALV gehouden waarin een interim bestuur voor één 
jaar werd benoemd: 

Per 24 april 2019 (2e ALV): 
 Voorzitter: Gerard Hörchner 
 Penningmeester: Dirck Vroonland 
 Secretaris: Hans Hardeman 
 Bestuurslid: Anne-Marie van Haastert, ondersteuning secretariaat 
 Bestuurslid: Ilse Kanij, algemeen 

Het bestuur werd geassisteerd door Jan van ’t Veer als notulist en Huub de Kock als invalnotulist. 

Op 28 oktober 2019 heeft Dirck Vroonland om gezondheidsredenen met onmiddellijke ingang zijn 
functie moeten neerleggen. Per gelijke datum is Hans Hardeman waarnemend penningmeester ge-
worden. 

1.8 Financiële positie 

De totale inkomsten in 2019 bedroegen € 46.787, de totale uitgaven waren € 42.129. Per saldo bleef 
in 2019 € 4.667 over. Het resultaat is toegevoegd aan verschillende bestemmingsfondsen. Hiermee 
komt het jaarresultaat op nihil. 

Naar verwachting zal de verhuizing van De Groenhof in 2021 plaatsvinden, deze verhuizing gaat met 
aanzienlijke kosten gepaard, die grotendeels door de gemeente worden gedragen. De verhuiskosten 
en de inrichting van de tuin zullen voor rekening van IVN Veenendaal-Rhenen komen.  
In hoofdstuk 6 wordt dit onderwerp uitgewerkt. 

1.9 Aandachtspunten voor de toekomst 

 De zorgen die er al langer waren over de onderbezetting van het bestuur zijn niet geheel wegge-
nomen. In het voorjaar van 2019 is weliswaar voorzien in een volledige bezetting van het bestuur 
door de aanstelling van drie interim bestuursleden (voorzitter, penningmeester en secretaris)  



Vereniging IVN Veenendaal-Rhenen 
 
 

 
 
Jaarverslag 2019 versie 1.0 -5- 12 mei 2020 

voor één jaar. Eén van de taken van dit tijdelijke bestuur is bestuursleden werven voor ná de in-
terim periode. 
Naar verwachting zullen in de eerstvolgende ALV de bestuursvacatures kunnen worden vervuld. 

 Enkele vacatures van coördinator van een werkgroep vragen om invulling. 
 Ontwerp en inrichting van ons nieuwe gebouw en de verhuizing zullen veel vragen van onze or-

ganisatie.  

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers van IVN Veenendaal-Rhenen hartelijk voor hun inzet en inbreng 
in 2019. 

2 Verslagen van de werkgroepen 

2.1 Excursies 

De werkgroep heeft als doel hoofddoel het enthousiasmeren en de toegankelijk de bekendheid voor 
de natuur rond Veenendaal en Rhenen en omgeving te vergroten voor jong en oud. Verspreiden van 
kennis over de natuur door realisatie van het wandelprogramma, waar iedereen aan mee kan doen. 

In 2019 werden tal van excursies georganiseerd waaraan door deelnemersgroepen van wisselende 
omvang werd meegedaan. Nieuwjaarswandeling, paddentrek, fietstochten in het Binnenveld, pad-
denstoelenexcursies, enzovoort. 

De werkgroep heeft vanaf medio 2019 geen coördinator. Peter van Krugten en Nico Bosman hebben 
zich uitermate ingespannen om samen met de gidsen voor 2020 weer een uitdagend programma 
rond te krijgen. 

2.2 Gidsen op verzoek / Activiteit op aanvraag 

Er is dit jaar veelvuldig een beroep op de werkgroep gedaan door tal van organisaties, waaronder 
Stichtingen, zorgboerderijen , bedrijven en particulieren. Het ging daarbij om rondleidingen, work-
shops, bedrijfsuitjes en activiteiten t.b.v. instellingen zoals de Zorggroep Charim, de Eekhoeve , Have-
zathe en de  Leersumse school. 
Het totale aantal deelnemers bedroeg:  256. 

De activiteiten van de werkgroep zijn bij uitstek geschikt voor de promotie van het IVN. Dit is zowel 
mondeling als middels folders dan ook op grote schaal gebeurd en heeft ook nieuwe leden opgele-
verd. 

Lees het integrale jaarverslag Activiteiten op aanvraag Bijlage 1. 

Cokkie Gadella (coördinator), T: 0318 – 550 806, E: cokkiegadella@hotmail.com 

2.3 Scholen (Veenendaal) 

De Scholen werkgroep (SWG) Veenendaal wil het natuur- en milieuonderwijs in het Basisonderwijs 
en Speciaal onderwijs stimuleren.  

Buitenlessen en natuuronderwijs op school zijn lang niet altijd meer vanzelfsprekend. De scholen-
werkgroep IVN  maakt het daarom voor scholen en leerkrachten makkelijk en leuk om met natuur-
educatie aan de slag te gaan, zowel in de klas als daarbuiten. Natuur en de vrijheid om buiten te be-
wegen, is belangrijk voor kinderen. Door natuuronderwijs, natuureducatie of natuurbeleving 
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stimuleer je milieubewust gedrag bij kinderen. Unieke ervaringen in de natuur zijn zelfs bepalend 
voor het gedrag nu en in de toekomst. 

Gerealiseerde prestaties 2019 

 Speurtocht en kabouterpad in de tuin van De Groenhof (voorjaar) 
7 Scholen met 11 groepen en 218 leerlingen hebben gebruik gemaakt van dit aanbod; 

 Speurtocht en kabouterpad in de tuin van De Groenhof excursie (herfstopdrachten) 
5 Scholen met 8 groepen en 193 leerlingen hebben hiervan gebruik gemaakt; 

 Zorg voor Natuur 
4 scholen met 5 groepen en 121 leerlingen namen deel aan de terugkomdag; 

 Natuurtuin Diddersgoed 
7 Scholen met 8 groepen en 220 leerlingen zijn dit jaar in de tuin ontvangen; 

 Slootjesexcursies Stadspark 
In totaal heeft de SWG 12 scholen met in totaal 15 groepen en 238 leerlingen in het stadspark 
mogen ontvangen; 

 Nationale Boomfeestdag + Bomenles + boomtakkendeterminatie + Natuurbingo 
1 school met 1 groep met 24 leerlingen. 

 Hengelsport vereniging 
In de maand mei, verzorgde de SWG een theorieavond (met lesmateriaal van het IVN) en een 
praktijkavond over de sloot voor 24 kinderen van de jeugdopleiding van Hengelsportvereniging 
de Rietvoorn. De SWG leert de kinderen daarbij om zorgvuldig om te gaan met dier en plant. 

In totaal hebben 17 scholen en 1 vereniging samen met 1.152 kinderen gebruik gemaakt van ons 
aanbod. 

Lees het integrale jaarverslag SWG Veenendaal 2019 in Bijlage 1. 

Bert de Ruiter (coördinator), T: 06 – 28 20 26 84, E: deruiterbert1@gmail.com 

2.4 Duurzaamheid 

De werkgroep heeft als doel om Duurzaamheid binnen IVN gestalte te geven. 

 In 2019 heeft de coördinator namens IVN de diverse vergaderingen van Samen Duurzaam Vee-
nendaal bezocht en deelgenomen aan de organisatie van vier Duurzaamheidscafés; 

 In 2019 zijn er vier Duurzaamheidscafés georganiseerd met elke avond een thema, een spreker 
en pitches van diverse initiatieven in Veenendaal. Deze hebben plaatsgevonden in de Cultuurfa-
briek; 

 Er zijn vier ‘Schone Stappen’ wandelingen georganiseerd. Deze staan in de IVN publieksfolder. Elk 
seizoen is er in een van de wijken van Veenendaal een wandeling waarbij afval geraapt wordt; 

 In 2019 hebben heeft de werkgroep zich aangesloten bij Team Clean, een clubje vrijwilligers die 
zichzelf ten doel stellen Veenendaal schoner te maken; 

 In 2019 is er door de gemeente Veenendaal een Duurzaamheidsmarkt georganiseerd. De werk-
groep Duurzaamheid heeft zich daar namens IVN Veenendaal-Rhenen gepresenteerd; 

 Dit jaar voor de tweede keer Recyclesint. Leden van de SDV zijn gemobiliseerd om een speelgoed 
ruilmarkt te houden. 

Lees hier het hele jaarverslag 2019 van de werkgroep Duurzaamheid  in Bijlage 2. 

Dorthy Reijn (coördinator), M: 06 - 11 16 84 31, E: d.reijn@xs4all.nl 
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2.5 Scholen (Rhenen) 

De werkgroep heeft de volgende activiteiten uitgevoerd in het kader van ondersteuning natuuron-
derwijs basisscholen en van de buitenschoolse opvang in de gemeente Rhenen: 

 Assistentie bij het onderhoud van de leskisten; 
 In het voorjaar hebben we vaarten met de Blauwe Bever gedaan; 
 In het voorjaar hebben 50 leerlingen van groepen 5 van de basisscholen in de gemeente Rhenen 

een excursie gemaakt naar het natuurgebied De Blauwe Kamer; 
 In het voorjaar hebben we 52 kinderen van de BSO vermaakt op de Laarsenberg bij Candia; 
 In de zomer hebben we voor 35 kinderen van groep 3 een excursie gegeven op de Grebbeberg; 
 In het najaar hebben ongeveer 258 leerlingen een herfstexcursie/wandeling gemaakt in de Rhe-

nense stadsbossen en de bossen bij Elst. 

In totaal hebben 597 kinderen in 2019 natuuronderwijs via de SWG Rhenen gehad. 

Lees het integrale jaarverslag van de SWG Rhenen 2019 in Bijlage 1. 

Harald Arissen (coördinator), T: 0317 – 616 705, M: 06 - 83 35 43 09, E: haraldarissen@hotmail.com 

2.6 Mediatheek 

De mediatheek bouwt een brede collectie materialen en boeken op het gebied van natuur, milieu en 
duurzaamheid op. Zij stelt deze beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Bij aanschaf-
fingen voor de mediatheek ligt het accent op milieu- en natuur educatieve materialen voor de basis-
school en kinderopvang en op bevordering van deskundigheid van de leden van onze werkgroepen 
en op de basisschooljeugd. 

De mediatheek geeft advies over het gebruik en de toepassing van educatieve materialen aan leer-
krachten, leden en andere gebruikers.  

Het geven van cursussen, het gidsen bij excursies, het lesgeven op scholen, het voorlichten en het 
uitlenen aan leerkrachten, studenten en andere geïnteresseerden vereist een goed voorziene en up-
to-date mediatheek. 

Tegen de honderd keer werden materialen als: boeken, lespakketten, leskisten, ontdekdozen, na-
tuurbingo en vlindertentoonstelling uitgeleend. 

De mediatheek is 44 keer op woensdagmiddag open geweest en 6 keer extra op afspraak. 

Lees het integrale jaarverslag van de mediatheek 2019 in Bijlage 1. 

Suze Hörchner (coördinator), T: 0318 - 513 613, E: mediatheek@ivnveenendaal-rhenen.nl en Tineke 
Wouda 

2.7 Natuurtuin Diddersgoed 

Natuurtuin Diddersgoed is gelegen in Veenendaal-West aan het Ruisseveen 9B. De tuin wordt be-
heerd door vrijwilligers van IVN Veenendaal-Rhenen. Het IVN verzorgt de ontwikkeling, onderhoud 
en openstelling van de Natuurtuin Diddersgoed. De werkgroep Natuurtuin Diddersgoed telt vijf ac-
tieve leden. Daarnaast verrichten jongeren van de natuurwerkgroep De Zwammen enkele zaterdagen 
per jaar knotwerkzaamheden. Op jaarbasis wordt er gemiddeld 150 uur in de tuin gewerkt door het 
IVN. 
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De tuin wordt intensief gebruikt door de scholenwerkgroep. Zij geven in de tuin natuurlessen aan 
kinderen uit het basisonderwijs, gemiddeld enkele honderden kinderen per jaar. In de tuin is tijdens 
deze lessen ook een imker aanwezig en staan er bijenkasten opgesteld. 

In 2019 was de tuin van februari tot en met november elke laatste zondag van de maand openge-
steld van 15.00 - 16.00 uur onder leiding van een natuurgids in samenwerking met de werkgroep ex-
cursies. Het aantal bezoekers wisselt en gemiddeld trekt de tuin ca. 15 bezoekers tijdens de zonda-
gen. 

Lees het integrale jaarverslag van de Natuurtuin Diddersgoed 2019 in Bijlage 1. 

Wnd. Coördinator Gerrit van Leeuwen, E: gerritvl70@gmail.com 

2.8 Tuin De Groenhof 

 In het voorjaar zijn de zintuigbakken grondig aangepakt. Enkele vaste planten zijn blijven staan of 
verplant en de ontbrekende proef, voel-, ruik- en kijkplanten zijn opnieuw aangeschaft en ge-
plant of gezaaid.   

 Door de droge zomer is vaak water gegeven. De twee watertonnen konden het net bijhouden.  
 Het blote-voetenpad is weer netjes gemaakt en was op tijd klaar voor de schoolklassen. 
 Bijna elke woensdagmiddag gedurende het groeiseizoen waren werkgroepleden in de tuin voor 

het reguliere onderhoud. 

Meer informatie in het integrale jaarverslag Tuin De Groenhof in Bijlage 1. 

Hanneke Baretta-Bekker (coördinator), T: 0318 - 769 125, E: hanneke.baretta-bekker@xs4all.nl 

2.9  Natuurpaden 

De routes zijn uitgebreid met een nieuwe wandelroute ‘De pr8ige Heuvelrug’ , een route van totaal 
17 kilometer, die in twee afzonderlijke wandelingen van elk 8 kilometer is te lopen.  

 Alle bestaande  routes zijn gecontroleerd, waar nodig bijgesteld en op de site geplaatst. 
 Sinds eind dit jaar zijn alle GPS routes rechtstreeks van de afdelingssite te downloaden. 
 We hebben als werkgroep ons aangesloten bij de landelijke pilot IVN-routeapp.  
 We zijn gestart met het opzetten van een PR map met als doel deze  bij relevante locaties, zoals 

horeca of camping, uit te zetten om zowel het IVN als onze natuurroutes te promoten. 

In de zomer is de werkgroep uitgebreid met een vierde lid Henk te Paske. Zijn digitale en lay-out 
vaardigheden komen bij het opmaken van de routes en de PR mappen goed van pas. 

Plannen 2020 

Begin 2020 zullen alle routes na herziening weer op de site staan. In de loop van 2020 zullen alle 12 
natuurroutes van de werkgroep op de landelijke IVN app. 

Meer informatie in het integrale jaarverslag Natuurpaden 2019 in Bijlage 1. 

Ida Marsman (coördinator), T: 0318 - 524 696, E: natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl  

2.10 Weidevogelbeschermgroep Binnenveld-West (WBW) 

Activiteiten in 2019: 
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1. De werkgroep spoort de nesten van weidevogels op en markeert deze in samenwerking met boe-
ren en loonbedrijven (praktisch veldwerk); 

2. De werkgroep pleegt intensief overleg met individuele boeren, boerenorganisaties, Staatsbosbe-
heer en overheidsinstanties. 

Het beschermen van weidevogels vindt plaats in het gebied tussen Veenendaal, Achterberg en Rhe-
nen, ten westen van de Grift. In het voorjaar van 2019 zijn weer veel nesten van weidevogels uitge-
komen.  Veel nesten zijn gespaard dankzij gezamenlijke inspanningen van boeren, loonwerkers en 
vrijwilligers zoals uitgebreid beschreven in het integrale jaarverslag WBW 2019 in Bijlage 1. 

Coördinator en contactpersoon: Roelof de Jong M: 06-12 85 59 04 E: rtdejong@planet.nl 

2.11 Planten 

In februari in fort Rijnauwen in Bunnik de sneeuwklokjeswandeling gelopen. 
In april is gestart met het avondprogramma. De eerste twee keer stonden in het teken van de mos-
sen.  In de volgende maanden tot de zomerstop stonden er nog 11 activiteiten op het programma. 
Voor de rondleiding van de tuin van Remmerstein  o.l.v. Piet Knopperts op 13 mei was veel belang-
stelling.  
De overige avonden zijn we naar de ons bekende plekken geweest, na de zomerstop volgden nog 
twee avondexcursies. 
In september was het weer tijd voor de paddenstoelenexcursies op de maandagmiddag. En we had-
den dit jaar een geweldig paddenstoelenseizoen!   

Het aantal deelnemers per avond was verschillend. Het varieerde  over het algemeen tussen de 6 en 
10 personen. De best bezochte avonden waren de rondleiding door de tuin van Remmerstein en een 
excursie bij plantage Willem III. 
Op de maillijst van de plantenwerkgroep staan ruim 20 personen.   

Zie ook het integrale jaarverslag van de plantenwerkgroep 2019 in Bijlage 1. 

Magda Buijs (coördinator), T: 0318 – 513 641, E: mag.buijs@hetnet.nl 

2.12 Bomen en Openbaar Groen 

De werkgroep zet zich in voor een duurzaam ecologisch groen- en boombeheer in Veenendaal. Doel-
stelling daarbij is het bevorderen van duurzaam ecologisch openbaar groenbeheer en het bevorde-
ren van duurzaam (laan)boombeheer. 

Door natuurmonitoring in Veenendaal kan worden vastgesteld welke planten en dieren er in Veenen-
daal voorkomen en welke plekken voor de natuur van belang zijn.  

Lees het integrale jaarverslag van de werkgroep Bomen en Openbaar Groen 2019 in Bijlage 1. 

Carlo van de Weerd (coördinator), T: 0318 - 561 134, M: 06 - 51 38 86 88, E: kh.vd.weerd@hccnet.nl  

2.13 Vogels 

In de periode van april tot juli zijn we zeven keer op stap geweest. Deze excursies gaan naar locaties 
in de regio en duren ongeveer twee uur. Het aantal deelnemers varieerde per excursie.  

In 2019 waren er 38 mensen lid van de Vogelwerkgroep. 
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Zie ook het integrale jaarverslag van de vogelwerkgroep in Bijlage 1. 

Henk van Reuler (coördinator), T: 0317 – 356 248, E: vanreuler@hotmail.com 

2.14 De Zwammen 

Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar heeft het IVN de jeugdnatuurclub ‘De Zwammen’. De Zwam-
men had in 2019 totaal 6 deelnemers. Naast een educatieve excursie zijn de jongeren bezig geweest 
met werken in de natuur. Het opschonen van bospercelen en het knotten van wilgen zijn ieder jaar 
terugkerende activiteiten. In 2019 zijn 4 activiteiten georganiseerd. De werkgroep ‘De Zwammen’ telt 
twee actieve leden.  

Zie ook het integrale jaarverslag van werkgroep De Zwammen in Bijlage 1. 

Martijn Stip (coördinator), T: 0317 - 61 99 35, E: stipenreijnierse@gmail.com  

2.15 Groene Blad, Internetsite en nieuwsbrief 

IVN Veenendaal-Rhenen communiceert via diverse media met haar leden, overige betrokkenen en 
geïnteresseerden. 

Het Groene Blad 
In 2019 zijn vier afleveringen van het Groene Blad geproduceerd, te weten in februari, mei, augustus 
(themanummer) en oktober  (gecombineerd herfst-winternummer). De oplage is een kleine 500. 

De website 
De website wordt veel bezocht. Een groot aantal bezoekers keren meer dan eens terug. De pagina 
Natuurpaden wordt veruit het meest wordt bezocht. 

De nieuwsbrief 
In 2019 is de maker van de maandelijkse nieuwsbrief (Henk te Paske) toegevoegd aan de werkgroep. 
De nieuwsbrief verscheen in 2019 twaalf maal. 

De leden  van de werkgroep  zijn: Peter van Krugten, Nico Bosman (Redacteur Groene Blad), Arie 
Bons (Webmaster) en Henk te Paske (redacteur nieuwsbrief). 

Zie ook het integrale jaarverslag van deze werkgroep in Bijlage 1. 

Peter van Krugten (coördinator), T: 0318 – 510 041, M: 06 - 26 34 64 39, E: peterk42@hetnet.nl  

2.16 PR-werkgroep 

De werkgroep is zeven maal in vergadering bijeen gekomen en heeft zich hoofdzakelijk beziggehou-
den met promotie  van het IVN en ledenwerving. Met behulp van vele andere leden waren wij aan-
wezig op de bijenmarkt, de oogstdag van de Eekhoeve en de belangrijkste wandelingen. Helaas 
moesten wij verstek laten gaan op de geraniummarkt bij gebrek aan mankracht. Ook voor de Cunera-
markt was er te weinig animo 

 Op 20 maart 2019 zijn Peter en Gerard aanwezig geweest op een trainingsdag met als thema: “de-
mentie en ouderen”.  Behalve een uitgebreide uitleg over de ziekte van Alzheimer werd ook gekeken 
wat wij als IVN kunnen betekenen voor deze steeds groter wordende  groep. Peter van Krugten heeft 
onze afdeling vertegenwoordigd op wereldalzheimerdag  op 21 september 2019. 

Zie ook het integrale jaarverslag van de PR-werkgroep in Bijlage 1. 
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Cokkie Gadella (coördinator), T: 0318 – 550 806, E: pr@ivnveenendaal-rhenen.nl 

2.17 Cursussen en Lezingen 

Cursussen 

In 2019 is er een cursus ecologisch moestuinieren gegeven. De cursus bestond uit drie avonden plus 
een excursie. Er waren 12 deelnemers. Docenten waren Saskia Koolen en Dorthy Reijn.  

Lezingen 

Op 4 juni 2019 verzorgde gedragsecoloog Bram Mabelis een lezing in De Groenhof over bosbeheer.  

Zie ook het integrale jaarverslag van de deze werkgroep in Bijlage 1. 

2.18 NatuurWerkt! 

NatuurWerkt! kijkt tevreden terug op 2019, het 6de jaar alweer. 

De werkochtenden op het terrein van landgoed Remmerstein, landgoed Prattenburg en Staatsbosbe-
heer zijn in goede harmonie verlopen. De opdrachtgevers/eigenaren waren tevreden over de uitge-
voerde werkzaamheden. Er was vrij veel verloop onder de deelnemers, gelukkig was het vertrek vaak 
het gevolg van het krijgen van een betaalde baan. Dat is een belangrijk doel van de activiteiten. 

Eind december hadden we te maken met 59 deelnemers. 

 Op Remmerstein werden 52 dinsdagochtenden gewerkt met een gemiddelde van 13 personen; 
 Op Prattenburg 50 woensdagochtenden met een gemiddelde van 8,4 personen; 
 Op de terreinen van het Staatsbosbeheer 49 donderdagochtenden met een gemiddelde van 8,9 

personen per werkochtend. 

ARBO 

In januari kregen we van een instructeur twee instructielessen EHBO gericht op veldhulpverlening. In 
grote lijnen weten we nu wat er gedaan moet worden, als er zich in het veld een incident voordoet, 
dat direct ingrijpen vereist. Tijdens de evaluatie werd de wens geuit om regelmatig herhalingslessen 
te volgen. In september werd in De Groenhof instructie gegeven over verbandleer. 

Zie ook het integrale jaarverslag van NatuurWerkt! in Bijlage 1. 

Bert Berg (coördinator), T: 0318 – 472 14, M: 06 - 33 10 61 73, E: bberg@hetnet.nl 

2.19 Moestuin De Duiventoren 

Een nieuwe loot aan IVN Veenendaal-Rhenen is de werkgroep moestuin De Duiventoren. 
Sinds begin 2019 is door de eigenaren van Landgoed Remmerstein aan de Oude Veense Grindweg 
(bij de oude Duiventoren) te Rhenen een moestuin met een oppervlakte van ca. 1000 m2 ter beschik-
king gesteld aan IVN Veenendaal-Rhenen.  
In 2019 zijn bedden met diverse soorten groenten, aardappelen en kruiden en ook een stuk met snij-
bloemen gerealiseerd. De bloemen hebben als extra functie het aantrekken van insecten. 

In 2019 is gestart met een vaste kernploeg van vijf vrijwilligers. Daarnaast is er een ring van ca. acht 
(flex-) vrijwilligers voor door de week en voor de ‘ IVN-Moestuindagen’ op enkele zaterdagen in het 
seizoen. 
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Het idee is om op termijn naar analogie van de IVN werkgroep NatuurWerkt! vrijwilligers met afstand 
tot de arbeidsmarkt of andere sociaal kwetsbare personen via o.a. ‘Veens’, de locale welzijnsorgani-
satie, Netwerk voor jou, Veenendaal en St. Vluchtelingenwerk te werven.  

Met de  moestuin worden de volgende doelen nagestreefd: 

 Een bijdrage leveren aan de landschappelijke waarden van het cultuurlandschap van de regio; 
 Het dichterbij brengen van de productie van voeding; 
 De moestuin als educatieve plek voor excursies; 
 Bevorderen van biodiversiteit; 
 Dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt / asielzoekers / mensen met 

een beperking. 

Lees het integrale jaarverslag van moestuin De Duiventoren in Bijlage 1. 

Dorthy Reijn (coördinator), M: 06 - 11 16 84 31, E: d.reijn@xs4all.nl 

2.20 Vertrouwenspersoon 

Het afdelingsbestuur heeft vanaf 2014 afdelingsbeleid ontwikkeld ten aanzien van ongewenst gedrag 
en seksueel misbruik. In 2015 is de vertrouwenspersoon benoemd. 

Inmiddels is een provinciaal netwerk van vertrouwenspersonen opgezet. Dit platform wordt gevormd 
door in totaal 9 vertrouwenspersonen, van zeven afdelingen van de provincie Utrecht en de afdeling 
Gooi en omstreken.  
Er is een landelijke commissie om desgewenst de vertrouwenspersonen te adviseren over de aanpak 
van voorkomende meldingen. 

Activiteiten binnen de afdeling in 2019: 

 Artikel over de rol van de vertrouwenspersoon in het februarinummer van het Groene Blad; 
 Naam vertrouwenspersoon en E-mail vertrouwenspersoon@ivnveenendaal-rhenen.nl op site; 
 Presentatie op ALV door vertrouwenspersoon over haar rol en mogelijkheden; 
 Afhandeling van één melding. 

Zie ook het integrale jaarverslag van de vertrouwenspersoon in Bijlage 1. 

Ida Marsman, vertrouwenspersoon, T: 0318 – 524 696, E: imarsman@xs4all.nl 
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3 Financieel verslag 2019 

3.1 Balans per 31 december 2019 (2018) 

De balans per geeft inzicht in de bezittingen en schulden van de vereniging per 31 december. 

Deze cijfers worden in Bijlage 2: Ons geld in 2019 – financieel jaarverslag, gedetailleerd weergegeven 
en voorzien van de verdere toelichting. 

Het jaar 2019 is in financiële zin een gebruikelijk jaar geweest. Op de balans valt op het bedrag van 
bijna € 50.000 op onze bankrekeningen, dit bedrag is in de loop der jaren gespaard voor verschil-
lende doeleinden. Een aanzienlijk deel van deze reserve zal naar verwachting in 2021 worden be-
steed. 

De bestemmingsreserve huisvesting zal geheel gebruikt worden voor de verhuizing naar ons nieuwe 
onderkomen en de inrichting van de tuin. 

  

31-12-2018 31-12-2018
€ € € €

Materiële vaste activa Reserves en fondsen:
a. Inventaris - 117 Bestemmingsreserves:

a. Huisvesting 17.945 13.768
Voorraad b. Organisatie 5.192 5.192
b. PR-materiaal 1.105 970 c. Diddersgoed 3.181 3.181
c. WBW materiaal - 1.227 26.318 22.141

1.105 2.197 Overige reserves:
Vorderingen d. Saldo begin boekjaar 12.082 11.825
d. Overige vorderingen 2.812 1.423 e. Resultaatsbestemming - 257

12.082 12.082
Liquide middelen 38.400 34.223
e. ING-bank 4.671 3.341 Bestemmingsfondsen
f. ING-bank WBW - 2.674 f. Scholen WG Rhenen 3.898 3.676
g.ING-bank kapitaal 45.143 43.134 g. Groene stapstenen 8.982 8.982

49.814 49.149 h. NatuurWerkt! Rhenen - 521
i. WBW - 3.686

TOTAAL 53.731 52.886 j. Moestuin 788 -

13.668 16.865

52.068 51.088

Kortlopende schulden

k. Nog te betalen kosten 1.663 1.040

l. Vooruitontvangen - 758

1.663 1.798

TOTAAL 53.731 52.886

31-12-2019 31-12-2019

ACTIVA PASSIVA
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3.2 Staat van Baten en Lasten 2019 

De staat van baten en lasten geeft inzicht in onze inkomsten en uitgaven in 2019. 

 

De Inkomsten waren € 1.744 hoger dan begroot, de uitgaven waren € 2.923 lager dan begroot. Hier-
door ontstaat een positief jaarresultaat van € 4.667.  

Werkelijk Begroting Werkelijk
2019 2019 gew. 2018

€    €   €   
Baten
a. Baten van particulieren en scholen 6.881 4.168 5.375
b. Baten van bedrijven 610 575 525
c. Baten van subsidies overheden 38.450 37.850 36.250
d. Som van geworven baten 45.941 42.593 42.150

e. Baten als tegenprestatie 846 2.450 4.395

f. Som van de baten 46.787 45.043 46.545

Lasten
g. Besteed aan doelstellingen
h. Natuur- en Milieueducatie jeugd 3.434 3.800 3.393
i. Natuur- en Milieueducatie volw. 51 400 865
j. PR en communicatie 2.932 3.650 2.955
k. Natuurbescherming en Duurz. 360 493 366
l. Groene Stapstenen - - 4.017
m. Overige activiteiten 1.163 2.300 893

7.940 10.643 12.489

Kosten beheer en administratie
n. Huisvesting 32.434 32.820 31.976
o. Organisatie 1.755 1.655 1.738

34.189 34.475 33.714

p. Som van de lasten 42.129 45.118 46.203

Resultaat
q. Saldo van baten en lasten 4.658 -75 342
r. Saldo financiële baten en lasten 9 75 37
s. Jaarresultaat 4.667 0 379

Bestemming saldo baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
t. naar/uit best.reserve. Huisvesting 4.177 - -
u. naar/uit bestemmingsfonds Rhenen 222 - -68
v. naar/uit best.fonds Gr. stapstenen - - -4.017
w. naar/uit best.fonds WBW - - 3.686
x. naar/uit best.fonds NatuurWerkt! -521 - 521
y. naar/uit best.fonds Moestuin 788 - -
z. naar/uit overige reserves - - 257

4.667 0 379

Staat van baten en lasten 2019
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4 Gewijzigde begroting 2020 
In de ALV van maart 2019 is de subsidiebegroting 2020 vastgesteld. In december 2019 hebben de 
werkgroepen hun definitieve budgetwensen voor 2020 bij het bestuur kenbaar gemaakt. Deze bud-
getwensen zijn in onderstaande gewijzigde begroting 2020 opgenomen. 

Het bestuur meent dat het kennisniveau binnen de vereniging gestimuleerd mag worden, daarom is 
in de begroting een bedrag opgenomen voor opleidingskosten (post l.). 

De werkgroepen NatuurWerkt! en Moestuin De Duiventoren hebben allebei een garantstelling van 
€ 500 uit de verenigingskas gevraagd voor een eventueel tekort van de werkgroep. Deze bedragen 
zijn volledig als uitgaven begroot, maar zullen wellicht niet, of slechts deels, uitgegeven worden. 

 

Uit het resumé blijkt dat de voor 2020 toegekende subsidie zo’n € 3.000 lager uitkomt dan nodig is 
voor een sluitende exploitatie. Het tekort zal worden afgeboekt van de overige reserves. Dit in over-
eenstemming met de voorwaarde van de gemeente om onze overige reserves wat af te bouwen. 

 Begroting  Begroting  Werkelijk  Begroting  Begroting  Werkelijk 

 2020 gew.  2020  2019  2020 gew.  2020  2019 

HUISVESTING a. Contributies 4.304         4.490         4.578         
a. Gas/water/elektra 3.200         3.000         3.310         b. Donaties 550            360            703            
b. Gemeentelijke heffingen 1.250         1.200         1.251         c. Scholen Rhenen 600            -                600            
c. Schoonmaken 1.700         1.700         1.634         d. Mediatheek -                -                213            
d. Beveiliging 200            200            -                e. Natuurpaden -                -                10             
e. Huur 26.800       26.516       26.122       f. Groenlingen -                220            -                
f. Afschrijving inventaris -                -                117            g. Zwammen -                120            -                
g. Inventaris 100            200            -                h. Groene Blad en internetsite 600            650            610            
Totaal 33.250       32.816       32.434       i. PR -                -                150            

j. PR-materialen 400            400            329            

ORGANISATIE k. Activiteit op aanvraag 200            200            374            
h. Kantoorbenodigdheden 210            260            15             l. Cursussen en lezingen 300            1.000         150            
i. Administratie 1.000         1.000         998            m. Natuur Werkt 7.600         7.600         9.200         
j. Verzekeringen 275            275            273            n. Moestuin Duiventoren 250            -                1.753         
k. Bestuurskosten 220            220            396            o. Overige activiteiten 1.300         1.300         1.452         
l. Opleidingskosten 500            -                -                p. Rente -                35             9               
Totaal 2.205         1.755         1.683         TOTAAL INKOMSTEN 16.104       16.375       20.131       

ACTIVITEITEN

m. Contributies 60             60             -                

n. Wandelingen 400            400            -                

o. Scholen Veenendaal 650            100            37             

p. Scholen Rhenen -                -                250            

q. Mediatheek 3.230         3.000         3.086         

r. Diddersgoed 750            750            51             

s. Tuin Groenhof 150            150            61              Begroting  Begroting  Werkelijk 

t. Natuurpaden 150            150            40              2020 gew.  2020  2019 

u. Weidevogelbescherming 450            450            339            a. TOTAAL INKOMSTEN 16.104       16.375       20.131       

v. Groenlingen -                220            -                b. TOTAAL UITGAVEN -54.680      -53.964      -53.314      
w. Zwammen -                120            -                c. BENODIGDE SUBSIDIE -38.576      -37.589      -33.183      

x. Groene Blad en internetsite 3.250         3.250         2.913         
y. PR 400            400            19             d. TOEGEKENDE SUBSIDIE 35.572       35.572       37.850       
z. PR-MATERIALEN 300            300            343            e. SALDO -3.004        -2.017        4.667         
aa. Cursussen en lezingen 335            1.200         244            
ab. NatuurWerkt! 8.100         6.500         9.124         BESTEMMING SALDO
ac. Overige activiteiten 1.200         2.300         1.163         bestemm.reserve Huisvesting -                -                4.177         
ad. Duurzaamheid 50             43             21             bestemm.fonds  Rhenen -                -                222            
ae. Moestuin Duiventoren 750            -                1.373         bestemm.fonds Gr. stapst. -                -                -
af. Activiteiten op verzoek -                -                132            bestemm.fonds WBW -                -                -
ag. Besparingsdoelstelling -1.000        -                -                bestemm.fonds NatuurWerkt! -                -                -521           
Totaal 19.225       19.393       19.197       bestemm.fonds Moestuin -                -                788            

overige reserves -3.004        -2.017        -

Totaal uitgaven 54.680       53.964       53.314       Exploitatie resultaat -                -                -                

Begroting 2020 gewijzigd - INKOMSTENBegroting 2020 gewijzigd - UITGAVEN

Begroting 2020 gewijzigd - RESUMÉ
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5 Subsidiebegroting 2021 
De subsidiebegroting 2021 is afgeleid van de gewijzigde begroting 2020 (Hoofdstuk 4). De voor 2021 
verwachte aanpassingen van inkomsten en uitgaven zijn verwerkt. 

De wijzigingen betreffen hoofdzakelijk de stijgende huisvestingskosten, welke door de gemeentelijke 
subsidie worden gedekt. 

 

Uit het resumé blijkt dat de voor 2021 aan te vragen subsidie ruim € 3.000 hoger is dan de subsidie 
die voor 2020 is toegekend. Rekening houdend met de in 2020 toegepaste eenmalige subsidiekorting 
van € 3.000, ligt het subsidieverzoek in lijn met voorgaande jaren. 

  

 Begroting  Begroting  Verschil  Begroting  Begroting  Verschil 

 2020 gew.  2021  (%)  2020 gew.  2021  (%) 

HUISVESTING a. Contributies 4.304         4.347         1,0%
a. Gas/water/elektra 3.200         3.264         2,0% b. Donaties 550            550            - 
b. Gemeentelijke heffingen 1.250         1.263         1,0% c. Scholen Rhenen 600            600            - 
c. Schoonmaken 1.700         1.734         2,0% d. Mediatheek -                -                - 
d. Beveiliging 200            200            - e. Natuurpaden -                -                - 
e. Huur 26.800       27.470       2,5% f. Groenlingen -                -                - 
f. Afschrijving inventaris -                -                - g. Zwammen -                -                - 
g. Inventaris 100            100            - h. Groene Blad en internetsite 600            600            - 
Totaal 33.250       34.031       2,3% i. PR -                -                - 

j. PR-materialen 400            400            - 
ORGANISATIE k. Activiteit op aanvraag 200            200            - 
h. Kantoorbenodigdheden 210            210            - l. Cursussen en lezingen 300            300            - 
i. Administratie 1.000         1.000         - m. Natuur Werkt 7.600         7.600         - 
j. Verzekeringen 275            275            - n. Moestuin Duiventoren 250            250            - 
k. Bestuurskosten 220            220            - o. Overige activiteiten 1.300         1.300         - 
l. Opleidingskosten 500            500            - p. Rente -                -                - 
Totaal 2.205         2.205         0,0% TOTAAL INKOMSTEN 16.104       16.147       0,3%

ACTIVITEITEN

m. Contributies 60             60             - 

n. Wandelingen 400            400            - 

o. Scholen Veenendaal 650            100            - 

p. Scholen Rhenen -                -                - 

q. Mediatheek 3.230         3.780         - 

r. Diddersgoed 750            250            -66,7%

s. Tuin Groenhof 150            150            - 

t. Natuurpaden 150            150            - 

u. Weidevogelbescherming 450            450            - 

v. Groenlingen -                -                - 

w. Zwammen -                -                - 
x. Groene Blad en internetsite 3.250         3.250         -  Begroting  Begroting  Verschil 
y. PR 400            400            -  2020 gew.  2021  (%) 
z. PR-MATERIALEN 300            300            - a. TOTAAL INKOMSTEN 16.104       16.147       0,3%
aa. Cursussen en lezingen 335            335            - b. TOTAAL UITGAVEN -54.680      -54.961      0,5%
ab. NatuurWerkt! 8.100         8.100         - c. BENODIGDE SUBSIDIE -38.576      -38.813      0,6%
ac. Overige activiteiten 1.200         1.200         - 
ad. Duurzaamheid 50             50             - d. TOEGEKENDE SUBSIDIE 35.572       
ae. Moestuin Duiventoren 750            750            - e. AANVRAAG SUBSIDIE 38.813       
af. Activiteiten op verzoek -                -                - f. SALDO -3.004        -                
ag. Besparingsdoelstelling -1.000        -1.000        - 
Totaal 19.225       18.725       -2,6% g. naar/uit overige reserves 3.004         -                

Totaal uitgaven 54.680       54.961       0,5% h. Exploitatie resultaat -                -                

Subsidiebegroting 2021 - INKOMSTENSubsidiebegroting 2021  - UITGAVEN

Subsidiebegroting 2021  - RESUMÉ
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6 Begroting verhuizing De Groenhof 
Naar verwachting zal De Groenhof in 2021 verhuizen naar een nieuwe locatie. Deze locatie wordt 
door de gemeente verbouwd op basis van het programma van wensen van IVN Veenendaal-Rhenen. 
De kosten van de verbouwing komen voor rekening van de gemeente. IVN Veenendaal-Rhenen 
maakt zelf ook diverse kosten. Deze worden gedekt uit eigen inkomsten en reserves. Voor het res-
tant wordt bij de gemeente subsidie aangevraagd. 

Het volgende overzicht geeft daarvan een (zeer) voorlopig beeld. Immers de plannen zijn nog onvol-
doende uitgewerkt om een exact budget te kunnen bepalen. Daarom wordt vooralsnog gewerkt met 
een bandbreedte, waarmee duidelijk wordt wat de minimale en maximale financiële effecten kunnen 
zijn van de verhuizing. 

 

Bovenstaand overzicht is indicatief en bedoeld om onze leden te informeren over wijze waarop het 
bestuur de financiële kant van de verhuizing aan wil gaan vliegen. 
Afhankelijk van de verdere uitwerking van het plan en vorderingen van de onderhandelingen, zal bo-
venstaand overzicht nauwkeuriger worden ingevuld. 

7 Bijlagen 

1. Ons werk in 2019 – integrale verslagen van de werkgroepen 

2. Ons geld in 2019 – financieel jaarverslag 

8 Ondertekening van het jaarverslag 
Veenendaal, 12 mei 2020 

Namens het bestuur 

 

 

Gerard Hörchner     Hans Hardeman 

Voorzitter      Secretaris / Penningmeester 

 minimum  maximum  minimum  maximum 

HUISVESTING a. Verkoop oude spullen 200            250            

a. Verbouwing Haasje Wip -                -                b. Uit reserve Huisvesting 17.945       17.945       

b. Inrichtingskosten 3.500         5.000         c. Uit algemene reserve 2.525         3.475         

c. Aanleg tuin 35.000       50.000       d. Dekking eigen middelen 20.670       21.670       

Totaal 38.500       55.000       

e. Aanvraag verhuissubsidie 20.980       37.680       

ORGANISATIE

d. Kantoorbenodigdheden 400            600            Totaal dekking 41.650       59.350       

e. Communicatie en PR 1.500         2.000         

f. Verhuiskosten 1.250         1.750         

Totaal 3.150         4.350         

Totaal uitgaven 41.650       59.350       

Begroting verhuizing - UITGAVEN Begroting verhuizing - Financiering
Bandbreedte Bandbreedte


