
IVN Inspiratiesessie jan 2023 
Doel 
Om samen met leden te bepalen waar we naartoe groeien de komende jaren met IVN afdeling 
Nieuwegein-IJsselstein en omgeving is er in januari een inspiratiesessie georganiseerd. Met ~20 
aanwezigen hebben we gebrainstormd over wat wij vinden dat onze afdeling nodig heeft en waar 
we ons voor willen inzetten de komende jaren. Hieronder zijn alle benoemde ideeën terug te lezen.


Vervolgstappen 
Om de ideeën daadwerkelijk uit te kunnen voeren hebben we vrijwilligers nodig die zich betrokken 
voelen met het idee en willen bijdragen aan de uitvoering hiervan (losstaand van of ze al 
onderdeel zijn van de werkgroep). Daarnaast zal er van die groep minimaal één persoon moeten 
zijn die zich inzet voor de coördinatie van de uitvoering. Dit hoeft niet in een officiële capaciteit, en 
kan ook worden afgewisseld binnen de groep geïnteresseerden. 


Voor de ideeën die genoeg animo krijgen om uit te voeren, wordt er een vervolgsessie ingepland 
met de geïnteresseerden om concrete zaken op te zetten om tot uitvoering over te gaan.  


Wil je graag bijdragen aan een idee? Stuur dan een mail naar bestuur@ivn-nijeo.nl.


Onderstaande ideeën die vetgedrukt zijn worden sowieso door het bestuur opgepakt en (in 
samenwerking met vrijwilligers) uitgevoerd:


De ideeën  
Jeugd 
• Jeugdgroep uitbreiden met meer leden -> hoe doe je dat?

• IVN mag bekender worden, bijvoorbeeld jongeren

• Slootjesdagen in IJsselstein voor kinderen en families

• Natuureducatie in samenwerking met basisscholen

• Activiteiten en contacten met/op scholen


Vogel 
• Bij nestkastenwerkgroep ook kinderen (oudere kinderen) betrekken

• Kunnen we wat met de nestkastjes van de gemeente Nieuwegein als ivn? 

• Inventarisren wat broed er in vanaf de grond

• heb de taak opgenomen om ze schoon te maken


• Vogelvriendelijk tuinieren

• Kunnen we iets doen met weidevogels

• Weidevogelverkenningen lopikerwaard of ANV 


KNIJ 
• Lezingen / workshops kan in Intratuin IJsselstein; meer combineren, zoals wolf

• BioBlitz fruitcollectie vervolg icm onderzoek
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Overig 
• Klimaatplein biedt ruimte voor workshops, ook voor kinderen 

• Klusgroep mobiliseren op diverse vlakken (nu alleen Idylle)

• Samenwerking met ‘A Rocha’ Utrecht (hebben een project in Houten)

• Excursies meer bekend maken, misschien ook vaker? 
• 1 of 2 maandelijkse nieuwsbrief

• Korte natuurcursus organiseren ook om actieve lieden te vinden

• Aanspreekpunten overzicht; wie kan waarvoor benadert worden? Specialisten dus

• Infographics van wat we allemaal doen

• Nieuwe leden dag 
• Jaarlijkse nieuwe leden avond 
• Cursusavonden over verschillende onderwerpen (zoals we jarenlang de plantencursus hebben 

gedaan)

• Cursussen, avondjes en excursies

• Promotie-nieuwsbrieven/PR/social media meer gezamenlijk versterken met KNIJ

• Cursussen 

• Biodiversiteit

• Bomen

• Struiken

• Voedselbos


Zeggeblad 
• Alle nieuwe IVN routes publiceren in de Molenkruier

• Brainstorm: hoe kom je aan een nieuw redactielid

• Brainstorm: wie verzint nieuwe rubriek voor het zeggeblad?


Bestuur 
• Zichtbaarheid van de afdeling vergroten 
• Gezellige activiteiten om onderlinge band te stimuleren 

Bijzaak 
• Belang van biodiversiteit onder de aandacht brengen van de gemeente en bewoners

• Bermonderzoeken


Natuurbehoud 
• In gesprek met gemeente (vooraf) over verwijderen van vele bomen en andere gewassen

• Zwerfvuil uit de natuur

• structureel, niet eenmalig

• van natuurgebied tot plantsoen tot bermen

• voorlichting jeugd via scholen


Publieksactiviteiten 
• Moestuin / voedseltuin 

• Samenwerken met andere verenigingen: bv historische kring van Nieuwegein 

• Tip voor meer publieksbekendheid: 

• bibiliotheek de 2e verdieping, daar staan borden met berichten die rouleren; aanmelden 

mailen naar de tweede verdieping
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