
Jaarverslag 2018- bestuur IVN-NWO

6 januari- Nieuwjaarsreceptie- Dorpshuis De Slinger in Ossenzijl.
Dit jaar werd er niet gewandeld. In plaats daarvan is er gekozen voor een gezellige bijeenkomst 
onder het genot van een hapje en een drankje.
Er waren ongeveer 40 leden en het was inderdaad gezellig.
Beide voorzitters nemen kort het woord en overzien het afgelopen jaar en doen een blik op de 
toekomstige jaar. Ton doet daarbij een oproep aan alle leden om waarnemingen uit eigen 
tuin/gebied op waarneming.nl te plaatsen.

ALV. 28 maart  25 deelnemers- zie notulen.
Het was de bedoeling in één vergadering de gewijzigde statuten en het gewijzigde HR de revue te 
laten passeren. Daar is door de notaris een stokje voor gestoken, waardoor de statuten en het HR in 
2019 opnieuw op de agenda geplaatst worden.
De avond wordt afgesloten met gastspreker Hans van der Beek, gebiedsmanager van SBB. Hans geeft
een inleiding over de Pas= programma aanpak stikstof.

Jubileum JNC-Weerribben. 
Op woensdag 30 mei vierde de JNC-Weerribben het 15-jarig jubileum. Dit gebeurde in de vorm van 
allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Iemand van het bestuur was aanwezig om de felicitaties 
over te brengen. 

IVN-KNNV- overleg  14 maart 
IVN en KNNV Noord-West Overijssel werken op veel fronten nauw met elkaar samen.
Er is minimaal eens per jaar een gezamenlijk overleg om met elkaar af te stemmen hoe de 
samenwerking verloopt en eventuele ontwikkelingen in de toekomst. 

Werkgroepen:
De jaarverslagen 2018 van alle werkgroepen zijn 29  januari j.l. besproken tijdens de coördinatoren  
vergadering. De volledige verslagen staan op onze website www.ivn.nl/afdeling/noordwestoverijssel.

Ledendag.
OP 13 oktober is de IVN-ledendag gehouden.
Na de koffie een heerlijke biologische lunch zijn we gezamenlijk naar de Kooi van Pen gegaan.
We zijn rondgeleid door de vrijwilligers van de Kooi, die zeer enthousiast en bevlogen over de mooie 
natuur en hun werkzaamheden vertellen.
Het was een mooie dag, mede doordat het weer ook fantastisch meegewerkt heeft.

Ledenadministratie.
Per 31-12-2018 tellen we:

- 114 leden, waarvan 27 huisgenootleden
- 9 donateurs, waaronder 2 BSO`s

http://www.ivn.nl/afdeling/noordwestoverijssel


Bestuur.
Het bestuur vergaderde dit jaar 9 keer, en 1 keer was er een gezamenlijke vergadering met de KNNV.
Er is een afvaardiging geweest naar de Districtsledenraad en een districtsledenvergadering, beiden in
Nijverdal.

De landelijke IVN heeft de regionale IVN`s gevraagd om zich in te zetten voor het ontwikkelen van 
een fiets-/wandelapp in hun regio. Henk en Willem-Jan zijn deze uitdaging aangegaan.

Alle materialen van IVN-NWO liggen nu in een ruimte in het Hoogthij, Steenwijkerwold. 

Onze voorzitter heeft o.m. deelgenomen aan “Gebiedsbijeenkomsten” over de toekomst van het N.P.
Ook was zij aanwezig bij een gesprek over meer samenwerking tussen Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en IVN. Daarnaast heeft Rian zitting in de werkgroep educatie en communicatie  van
het N.P. Een vraag daarbij is: is het mogelijk een cursus op de zetten Met betrekking tot het thema 
'veldhulpverlening' en het thema 'flora/fauna'. Zou jij kunnen aangeven of er iemand is binnen de 
afdeling IVN Noordwest Overijssel die een workshop wil en kan geven over flora en fauna? 

Speerpunten voor 2019.

We onderschrijven de landelijke IVN zoals hieronder beschreven:

Missie, visie en doelstellingen van IVN

De Natuurgidsencursus is nog steeds de kaderopleiding van IVN. Het is voor veel leden de reden om 
tot de vereniging toe te treden. Ook de doelstellingen van IVN zijn meegegroeid met de 
veranderingen in het denken over educatie en communicatie inzake natuur. Het accent is verlegd  
van 'natuur' naar 'natuur en milieu'. Milieu wordt steeds vaker ingevuld met het bredere begrip 
'duurzaamheid' en 'duurzame ontwikkeling'. Wat blijft is educatie als belangrijk middel. Bij 
natuureducatie gaat het niet alleen om kennis, maar steeds vaker ook om natuurbeleving. 

Dit is samengevat in de volgende visie en missie van IVN:
Visie en Missie

Visie : Vanuit onze verantwoordelijkheid voor een wereld waar het ecosysteem in evenwicht is, 
moeten we respectvol omgaan met de natuur. 

Missie: Het IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over 
gedrag en motiveert tot milieubewust handelen.

Hoe geven we daar uitvoering aan?
De werkgroepen zijn  belangrijke uitdragers van bovenstaand beleid. Als bestuur zullen we trachten 
de werkgroepen zoveel mogelijk te faciliteren om tot gewenst resultaat te komen.
Ter voorkoming van ongewenst gedrag gaan we het VOG invoeren.
We willen beginnen met de leden, die zich met jeugd- en kinderactiviteiten bezig houden.
Steenwijkerland heeft hiervoor budget beschikbaar voor verenigingen, waardoor deze invoering niet 
hoeft te leiden tot kostenverhoging .
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