
Jaarverslag 2019- bestuur IVN-NWO

5 januari- Nieuwjaarsreceptie+ wandeling. Kalenberger gemeenschapshuis.
Na een fijne wandeling langs het laarzenpad met 24 deelnemers  wordt er in het Kalenberger 
Gemeenschapshuis, mede met de niet-wandelaars, het voorgaande jaar herdacht en de toekomst 
voor het nieuwe jaar besproken.
Beide voorzitters presenteren hun verhaal aan de aanwezige leden, waarbij opmerkelijk is dat de 
KNNV meer over de inhoud gaat en de IVN meer over het gevoel. Zie de weergave in de Koppel van 
april 2019. Samen vullen we als verenigingen elkaar hierin goed aan.

ALV- er is twee keer een ALV uitgeschreven.
- 11 maart  17 deelnemers- zie notulen.
- 8 april 11personen.Doel: accorderen van de statuten, zie notulen.

Dit heeft een positief resultaal opgeleverd. De nieuwe statuten +HR.zijn te vinden op de 
website

IVN-KNNV- overleg  17 april 
IVN en KNNV Noord-West Overijssel werken op veel fronten nauw met elkaar samen.
Er is minimaal eens per jaar een gezamenlijk overleg om zaken met elkaar af te stemmen.
In dit overleg hebben we afgestemd hoe de jubilea van beide verenigingen samen gevierd gaan 
worden.

Werkgroepen:
De jaarverslagen 2019 van alle werkgroepen zijn 13 januari j.l. besproken tijdens de coördinatoren  
vergadering. De volledige verslagen staan op onze website www.ivn.nl/afdeling/noordwestoverijssel.

Ledendag.
OP 12 oktober is de IVN-ledendag gehouden.
Met 27 personen hebben een bezoek gebracht aan de Waterzuiveringsinstallatie in Meppel. We 
krijgen daar inzicht gekregen in wat er allemaal bij komt kijken om van afvalwater weer schoon water 
te maken. Want dit water moet vervolgens zonder gevaar voor natuur en milieu geloosd worden.
Het was een interessante excursie en de persone hebben hun verhaal met verve gebracht.
Na dit bezoek zijn we naar de Beurs in Meppel gegaan voor een smakelijke en gezellige lunch.

Ledenadministratie.
Per 31-12-2019 tellen we Per 31-12-2018 tellen we:

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

Hierbij opgemerkt dat we enkele structurele wanbetalers hadden, die nu uit het bestand afgevoerd 
zijn.

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


Bestuur.
Het bestuur vergaderde dit jaar 11 keer, en 1 keer was er een gezamenlijke vergadering met de 
KNNV.
Er is landelijk een discussie gaande om over te gaan naar één IVN, dat betekent dat de stichting en de
afdelingen onder één noemer gaan vallen. Het doel daarvan is om efficiënter te communiceren en 
duidelijker naar sponsoren te zijn waar iVN voor staat.

De landelijke IVN heeft de regionale IVN`s gevraagd om zich in te zetten voor het ontwikkelen van 
een fiets-/wandelapp in hun regio. Willem-Jan zijn deze uitdaging aangegaan en is bezig met een 
wandeling in de Kiersche wijde.. Het kan wel de moeite waard zijn om in deze app te kijken wanneer 
je een wandeling of fietstocht in een ander gebied wilt maken. De app heet: IVN routes en is in de 
playstore te downloaden.

Maarten (met Rian als back-up) neemt deel aan de werkgroep educatie van de stichting Weeribben-
Wieden. Educatie is een van de speerpunten van het NP en aan deze werkgroep nemen personen 
deel vanuit verschillende gremia.

Speerpunten voor 2020.

Het wordt steeds lastiger om voor de werkgroepen vrijwilligers te vinden,die zich hiervoor in willen 
zetten.
Het komt steeds vaker voor dat de bestuursleden deze taak op zich nemen, wat uiteindelijk tot 
overbelasting zal zorgen en er afgehaakt wordt.

Waar we op dit moment behoefte aan hebben zijn vrijwilligers, die structureel :
- de JNC onderhun hoede nemen
- uurtje natuurtje weer nieuw leven in gaan blazen
- de coördinatie van de excursies op zich wil nemen
- zich gaat oriënteren wat het inhoud om de PR van de afdeling op je te nemen
- tzt het bestuur komt versterken
- actief wil gidsen in ons mooie gebied


