
         

  

Notulen coördinatorenoverleg. 

Datum:  30 januari 2017 

Locatie:  `t Hoogthij,  Oldemarktseweg 117, Steenwijkerwold 

Aanwezig: Rian Hoogma (voorzitter),Maarten Punt, Gerrie Teurlincks, Liesbeth Pit, Albert 

Steenbergen, Louis Volkers, Wieke Nijland, Lyda en Jan Feenstra, Lute 

Nederhoed, Els Heibrink, Henk Mulder en Roely Luyten (notulen). 

Afwezig (mkg) Lucille Keur en Greet Sanderse 

Agenda. 

1. Rian opent 20.00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

2. Mededelingen 

- Maarten: financiële wensen die buiten het reguliere budget vallen graag zo snel 

mogelijk aanvragen, waardoor de financiële begroting voor 2017 gemaakt kan 

worden 

- Rian: vertegenwoordigt de IVN-NWO in de commissie educatie/ communicatie van de 

werkgroep Weerribben/Wieden .In deze commissie is uitgesproken dat de landelijke 

trend om de natuurkoffer verder uit te rollen ondersteund wordt. Het budget dat 

hiervoor beschikbaar is wordt aangevraagd. 

- Rian: er is een lezing geweest over de cultuurhistorie de Eese. Deze lezing is door 

ongeveer 70 personen bezocht. Op de vraag of er een excursie verzorgd kan 

worden, heeft Rian positief geantwoord. Deze excursie wordt in het gidsenoverleg 

dd.13/2  besproken. 

- Rian: De nationale week  Weerribben/ Wieden is  dit  jaar van 7 – 23 april.  

- Liesbeth: 2017 is het jaar van de Koekoek. Leuke items/foto`s over de koekoek graag 

doorsturen naar de redactie. 

- Door omstandigheden is er niemand van de redactie van de Koppel aanwezig. 

3. Notulen vorig overleg- worden goedgekeurd 

4. Bespreking per `werk`groep. Zie de verslagen van de coördinatoren. Alleen toegevoegde 

onderwerpen worden in dit verslag gemeld. 

a. Natuurgidsen / excursies- Els. 

- In het verslag wordt gemist de bijdrage aan de campagnedagen tijdens de Pinksteren 

bij het Buitencentrum. Dit evenement is goed bezocht en Het IVN heeft daar een 

goede bijdragen aan geleverd, door er met een info-stand aanwezig te zijn en met 

een excursie voor kinderen. 



- Aan het evenement `Over het Hek` heeft de IVN in 2016 dooromstandigheden niet 

meegedaan. De suggestie is om dit in 2017 wel weer op te pakken, omdat veel 

mensen deze activiteit bezoeken. 

- De promotie van de activiteiten op de website en in de media lijkt een zeer positief 

effect te hebben. Er wordt een stijgende deelname aan verschillende activiteiten 

gezien. 

- Els stopt met het coördineren van de excursies. In de bijeenkomst van de gidsen op 

13 februari worden de taken verdeeld.  

b. Cursussen- IVN-landelijk biedt verschillende cursussen aan. 

c. Vogelgroep- Liesbeth en Albert. 

- Albert:er zijn op dit moment 24 leden. De avonden en de excursies van de 

vogelgroep worden goed bezocht. Er wordt in 2017 weer een excursie gepland naar 

het Lauwersmeer en Gaasterland. Er is een nieuwe excursie in het verschiet, daar 

wordt later meer bekendheid aan gegeven.  

- Liesbeth- de zaalhuur in t Hoogtij is in 2017 iets verhoogd. Maarten neemt dit op in 

het budget. 

- Roely : Het schijnt dat het verslag van de vogelgroep door onduidelijke 

omstandigheden niet meegestuurd is met de andere verslagen, hiervoor alsnog 

excuus. 

d. JNC Weerribben- Wieke. 

- Het seizoen is begonnen met een zeer matige opkomst, maar heeft dat in december 

enigszins hersteld-  er zijn nu ongeveer 20 kinderen lid van de JNC. 

- Er zijn minimaal nog 2 begeleiders nodig. Naast het begeleiden van excursies voor 

de kinderen is er veel extra werk voor de promotie in de vorm van clubblaadjes, het 

aanleveren van info voor de website, het maken van een jaarverslag, enz. Bij 

voorkeur geen ouders van de kinderen, omdat de relatie ouder-kind niet altijd een 

positieve bijdrage tijdens een activiteit heeft. Er wordt door Els bij de Pabo-Meppel 

geïnformeerd of er evt. stagisten zijn die een bijdrage kunnen leveren. 

e. PR en communicatie- Jan.  

- Op dit moment zijn er 85 media-adressen waar de IVN contact mee heeft. Dit zijn 

(regionale)  kranten, websites, enz. Foto`s van activiteiten zijn daarom erg belangrijk. 

- Promotie van activiteiten leveren een positieve bijdrage- de lezing over de Eese is 

hier een voorbeeld van. Normaal komen er ± 40 personen op een lezing, nu waren er 

70 personen.  Het kan toegevoegde waarde hebben om deze personen te vragen 

hun e-mailadres achter te laten, waardoor ze voor een evt. excursie of vervolglezing 

opnieuw benaderd kunnen worden. 

- Er volgt een discussie hoe de website meer bekendheid te kunnen geven. Het `liken` 

van de website op FB, gebruik maken van enkele gesponsorde berichten  het 

aanvragen van gratis naamkaartjes, kan een positieve bijdrage hebben. 

f. Website-Louis. 

- Compliment van de voorzitter- de website ziet er erg mooi uit. Louis heeft zelf enkele 

bedenkingen en is hierover in contact met de landelijke website beheerder. Het kost 

nu erg veel tijd om tekst en foto`s goed op elkaar afgestemd te krijgen. Ook is de 

website voor blinden/ slecht zienden niet  `drempelvrij`.  

- De Koppel werd digitaal ontvangen, waardoor deze op de website geplaatst kon 

worden. Door de wisseling van de redactie is hier even een hiaat ontstaan, dit 

is/wordt verholpen. 



- De ANBI-status moet op de website en in de Koppel vermeld worden -dit wordt 

geregeld. 

- Op- aanmerkingen graag melden bij Louis. 

g. Koppel- redactie niet aanwezig. De nieuwe Koppel ziet er mooi uit. 

h. Natuurkoffers- Gerrie. 

- De aanvragen voor de aanwezigheid met de natuurkoffer nemen toe. De aanvragen 

van de zonnebloem en voor personen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) zijn 

nieuw. De bezochte groepen zijn erg enthousiast.  

- De boerderijkoffer is in ontwikkeling, deze is seizoensgebonden. 

- Rian vraagt zich af of de commissie educatie/communicatie W/W iets kan bieden? Na 

exacte informatie neemt Rian contact op met Gerrie. 

i. Uurtje natuurtje- Henk- ipv Lucille. 

- Er worden scholen bezocht met BSO (=buitenschoolsopvang). Op speelse wijze 

raken kinderen bekend met de natuur. Tot nu toe was dit Pro Deo,maar in 2017 wordt 

er een bijdrage van de school verwacht.  Tevens zullen er folders van de JNC op 

deze scholen verspreid worden. 

j. Tafel in Buitencentrum- Henk 

- De IVN-stand in het Buitencentrum is nu bedrijfsgereed. De touch screen monitor is 

nu dusdanig ingericht, waardoor deze `idiot`- proof is en iedereen er mee kan 

werken. Er wordt zeer regelmatig gebruik van gemaakt. 

- Er is ook een banner, die ook door anderen gebruikt kan worden. 

- De junior-rangers hebben nu een vaste locatie in de werkschuur in Kalenberg. 

5. Rondvraag 

- Henk: misschien is het goed dat de Koppel ook gevuld wordt met bijdrages van de 

IVN. Wanneer alle `werk`groepen per toerbeurt een bijdrage leveren zou dit wenselijk 

zijn. 

- Roely/Els: er worden in het Hoogtij ruimte vrijgemaakt waar de materialen van de IVN 

komen te liggen. Deze materialen kunnen door meerdere werkgroepen gebruikt 

worden. De materialen zijn oa. Info-folders, een banner,een partytent, enz. Zodra dit 

klaar is wordt er een lijst gemaakt en verspreid welke materialen waar aanwezig zijn.  

- Wieke: kan er een verwijzing op de website komen van de FB van de JNC? 

=geregeld 

6. Afsluiting. Rian dankt een ieder voor de bijdrage en sluit de bijeenkomst om 21.45 uur 

af. 

 


