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IVN NWO Websitebeheer  
 
Jaarverslag 2016  
 
2016  
 
Na de eerste wijziging in 2012 is er in 2016 een complete vernieuwing van de website van de IVN-afdeling 
NWO in overeenstemming met de landelijke vereniging IVN doorgevoerd. Doordat de nieuwe software nog 
niet helemaal was uitontwikkeld waren er veel problemen bij het omzetten van de oude naar de nieuwe 
website, en het toevoegen van nieuwe informatie. Steeds bleek dat bepaalde functies zijn verdwenen of 
niet werkten zoals het behoort. Onlangs (half oktober) is de nieuwste versie van de software geïnstalleerd; 
nu werkt het wel iets beter, al blijft er nog wel het een en ander te wensen over. Maar dat schijnt volgend 
jaar aangepakt te worden.  
De vormgeving van de nieuwe website is vooral visueel georiënteerd. Daarbij worden grote foto's gebruikt 
die voor een groot deel worden afgedekt door de eroverheen geprojecteerde tekst. Dat is vaak nadelig voor 
de foto en voor de tekst. Ik heb vooral eigen foto's gebruikt en die vaak aangevuld met witte of gekleurde 
zij- en ondervlakken op plaatsen waar tekst overheen valt. Naar mijn idee hebben daardoor de foto's aan 
zeggingskracht gewonnen.  
In 2016 is de informatie op de website aan de actualiteit aangepast. Dat betekent vooral toevoegen van 
excursies en andere activiteiten, en aanvullen of wijzigen van informatie.  
Het aanleveren van informatie gaat goed: elke 3 maanden is er een overzicht van activiteiten; dat wordt 
gecontroleerd en ingevoerd in de website. eventueel uitgebreid aan de hand van de agenda in Koppel.  
Er zijn geen kosten verbonden aan het beheer van de website.  
 
2017  
De webbeheerder hoopt van harte dat de nieuwe software van IVN-landelijk in 2017 nog beter gaat 
functioneren.  
Het is nu tijd om de ANBI-informatie waar nodig te vernieuwen  
De actie om Koppel om te zetten van pdf naar een echt digitaal tijdschrift blijft op het programma staan, ook 
bij Emile de Leeuw, webbeheerder van KNNV-NWH.  
 
Steenwijk, 3 november 2016 Louis Volkers beheerder IVN-NWO-website 
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IVN NOORDWEST-OVERIJSSEL 
 
PR & COMMUNICATIE IN 2016 
 
ALGEMEEN 
De PR & Communicatie was ook in 2016 vooral gericht op de publiciteit rond de door IVN Noordwest-
Overijssel in samenwerking met KNNV “De Noordwesthoek” georganiseerde natuurexcursies. Het was voor 
het tweede achtereenvolgende jaar dat alle natuurexcursies van beide voornoemde organisaties via Het 
PR-kanaal van IVN werden gecommuniceerd. Omdat dit vorig jaar (2015) nog niet bij alle excursies het 
geval was – en in 2016 wel – leidde dit opnieuw tot een verhoging van het aantal verzonden persberichten 
en het aantal geposte publicaties op de social media. 
 
MEDIA (in- en extern) 
Voor de externe communicatie werd media-aandacht gegenereerd in met name Noordwest-Overijssel, 
Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland, zijnde het werkgebied van de afdeling. Maar ook daarbuiten 
werden de media benaderd, waaronder heel Noord-Nederland, Flevoland en de rest van de provincie 
Overijssel. Onder media worden alle externe communicatiedragers verstaan, zoals dagbladen, kranten die 
drie keer per week verschijnen, wekelijkse huis-aan-huisbladen, kabelkranten, regionale en lokale 
omroepen, activiteitenagenda’s, relevante websites en andere nieuwsverspreidende organisaties. Bij de 
nieuwsvoorziening gaan de sociale media een steeds belangrijker rol spelen. IVN Noordwest-Overijssel 
heeft sinds september 2014 een Facebookpagina, waarvan het aantal likes op dit moment (20 november 
2016) ruim 240 bedraagt, wat ten opzichte van vergelijkbare organisaties een goede score is. Het aantal 
likes is in het afgelopen jaar met 100 gestegen. Verder vervult ook de website een belangrijke functie bij de 
externe communicatie. 
Als interne communicatie-instrumenten fungeren het ledenblad ‘Koppel’ en de Facebookpagina en eigen 
website, die wat dit betreft een dubbelrol vervullen, alsMEDE de direct-mail via het secretariaat van de 
afdeling. 
 
JEUGDNATUURCLUB 
In 2016 zijn nagenoeg geen activiteiten ontwikkeld voor Jeugdnatuurclub “De Weerribben”. De reden 
hiervan is mede gelegen in het feit dat de JNC een eigen Facebookpagina heeft en hiervan gebruik maakt 
voor de nieuwsvoorziening ten behoeve van de jeugd. Wel is ten behoeve van de JNC bij de start van het 
nieuwe seizoen een persbericht verspreid en ook worden berichten die op de Facebookpagina van de JNC 
verschijnen regelmatig gedeeld door de pagina van IVN Noordwest-Overijssel, waardoor het bereik sterk 
wordt vergroot.  
 
EXCURSIES 
Voor het bekend maken van de excursies werden in 2015 43 (vorig jaar 36) persberichten, al dan niet 
voorzien van foto’s, verzonden. De stijging van het aantal persberichten is een gevolg van het reeds 
gememoreerde feit dat in 2016 alle excursies van zowel IVN als KNNV werden gecommuniceerd. 
De verzending van de persberichten vond uitsluitend per mail plaats. PR & Communicatie beschikt in het 
eerder genoemde verspreidingsgebied over circa 85 media-adressen. Meer nog dan vorig jaar hebben de 
media de persberichten geheel of gedeeltelijk geplaatst. Soms leidde een persbericht tot aanvullende 
vragen en een aantal keren tot een interview (onder andere radio). De excursies werden ook 
gecommuniceerd op de website, op Facebook en via de interne kanalen naar de leden (Koppel en direct-
mail via het secretariaat). 
De indruk bestaat dat ook dit jaar weer de publiciteit heeft geleid tot een zekere verhoging van het aantal 
deelnemers aan de excursies.  
 
FACEBOOK 
Via dit medium worden ook tal van natuurweetjes van zeer uiteenlopende aard, vaak afkomstig van andere 
organisaties, verspreid/gedeeld. Dit gebeurt vrijwel dagelijks en betreft vele honderden publicaties per jaar. 
Door dit medium actief in te zetten wordt mede getracht zoveel mogelijk likes te genereren en daarmee de 
naamsbekendheid van IVN Noordwest-Overijssel te vergroten. 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
In 2016 werden enkele persberichten en Facebookpublicaties verspreid over een determinatiecursus in 
Steenwijkerwold, het landelijke evenement “slootjesdag”, de uit drie wandelingen bestaande 
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fotografieworkshop en de adoptie (voorjaarsklaar maken) van een Zwaluwwand in Wetering door de 
vogelgroep van IVN. Dit laatste leidde zelfs tot voorpaginanieuws. Verder werden enkele publicaties 
verzorgd voor onder andere Koppel over een paar ledenactiviteiten/excursies en werd een begin gemaakt 
met de driemaandelijkse bestuursrubriek. Ook werd dit jaar meegewerkt aan een presentatie in het 
buitencentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl over IVN Noordwest-Overijssel. 
 
AFSPRAKEN EN CONCLUSIES 
De deelname aan de georganiseerde excursies was redelijk goed, maar kan natuurlijk altijd beter. Door het 
samenvoegen van de IVN- en KNNV-excursies is een grotere spreiding in onderwerpen ontstaan, wat 
mogelijk kan leiden tot een stijging van het aantal deelnemers. 
Het in 2015 gevormde communicatiegroepje (redactie Koppel, webmaster en PR) met het doel de diverse 
ervaringen tenminste één keer per jaar met elkaar uit te wisselen en nieuwe mogelijkheden te bespreken, is 
in 2016 niet bijeen geweest. Reden: de aangekondigde beëindiging van de redactie van Koppel (inmiddels 
opgevolgd door een nieuwe redactie). Wel heeft er in voorkomende gevallen telefonisch overleg 
plaatsgevonden met zowel de redactie van Koppl als met de webbeheerder. Het overleg zal in 2017 
opnieuw worden opgepakt. 
Gekeken is naar de mogelijkheid om naast Facebook ook Twitter in te zetten in de communicatiemix. 
Gezien echter de snelheid, het vluchtige karakter en de beperkte informatiemogelijkheidvan dit medium, is 
in overleg met het bestuur besloten hiermee vooralsnog niet te starten. 
Samen met het bestuur is de invoering van een digitale nieuwsbrief overwogen. Gezien de huidige 
communicatiemiddelen (Media, Koppel, Facebook, website en direct-mail), is de conclusie getrokken dat 
een dergelijke nieuwsbrief voorlopig een brug te ver is en momenteel geen meerwaarde oplevert. 
 
JAARPLAN 2017 
De mediataken van PR & Communicatie zullen op de gebruikelijke wijze worden uitgevoerd om zodoende 
maximale aandacht te vragen voor de activiteiten van IVN Noordwest-Overijssel en nu dus ook VOOR DIE 
VAN KNNV “De Noordwesthoek”. 
Met ingang van 2017 zullen door PR & Communicatie van IVN ook de lezingen van KNNV worden 
gecommuniceerd. Dit zal leiden tot een nog groter aantal persberichten en publicaties in de social media. 
Afgesproken is dat de eerste drie maanden van 2017 als proefperiode zullen worden aangemerkt om na te 
gaan of een en ander qua beschikbare tijd in te passen is in het huidige takenpakket. De lezingen zullen als 
een gezamenlijke activiteit van KNNV en IVN worden gecommuniceerd zoals ook al geruime tijd het geval 
is met de excursies. 
Desgewenst kan PR & Communicatie assistentie verlenen bij de productie van flyers en andere 
informatiedragers (kosten voor rekening opdrachtgevers). 
Voor het huidige takenpakket van PR & Communicatie is vooralsnog geen budget vereist. Incidentele 
uitzonderingen hierop zullen in overleg met het bestuur/penningmeester worden afgestemd. 
 
 
Nijeveen, 20 november 2016 
Jan Feenstra, PR coördinator 
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Jaarverslag natuurgidsen 2016 
 
Aandachtspunten  voor 2016; 
Campagnes; slootjesdagen 11 en 12 juni, over ’t hek, paddenstoelen in oktober 
Werkochtend riet  5 maart 2016 
Vervolg op de libellencursus van 2015 middels een libellendeterminatie avond op maandag 11 april en hoe 
verder??? 
Activiteiten voor vluchtelingen. 
Samenbijeenkomsten 4x in het jaar  
Natuurfotografie cursus van 3 bijeenkomsten (mei, aug, okt)   
Excursies vernieuwen, aan laten sluiten bij landelijke actualiteiten, trends,  
Taakverdeling gidsen 
 
In 2016 bestond de werkgroep gidsen uit 19 personen, waarvan er 5 niet actief waren i.v.m. privé 
omstandigheden.  De overige 14 gidsen hebben zich dit jaar actief ingezet voor excursies, lezingen, 
cursussen en andere activiteiten binnen de IVN afdeling. 
De gidsengroep had het afgelopen jaar 2 overlegmomenten; 22 februari en 19 september 2016  
Belangrijkste punten waren; - de activiteiten voor vluchtelingen krijgt geen vervolg- Vernieuwen van de 
excursies middels; 3 natuurfotografiewandelingen, excursies die aansluiten bij de actualiteit en excursies 
voor minder mobiele personen, -evalueren van de uitgevoerde activiteiten, -deelname aan de landelijke IVN 
slootjesdagen, paddenstoelencampagne en lokale campagne over ’t Hek, -inventariseren van de 
materialen, -p.r. na de excursie m.b.v. facebook, - excursies anders aanbieden, door naar de mensen toe 
te gaan, denk aan campings, zomermarkten, festivals etc.  
 
Taakverdeling binnen de gidsengroep; 
Roely Luyten, notuleert tijdens de gidsbijeenkomsten, verzorgd de oproepen voor de samen 
bijeenkomsten, maakt de maandelijkse activiteitenkalender en verstuurd deze naar de secretaris van onze 
afdeling. 
De secretaris van de afdeling is contactpersoon voor de aangevraagde excursies en speelt deze door naar 
de gidsen. 
Els Heibrink, bijscholing gidsen 1x per jaar. 
 
Voor de volgende twee taken is nog geen persoon gevonden: 
- Samen met de gidsen het opstellen van een kwartaal en uiteindelijk een jaarplan voor wat betreft de 
roosterexcursies van de IVN afdeling.  
- Het doorgeven van de excursies aan de pr en website beheerder, KNNV, SBB, NP en 
Natuurmonumenten. 
 
Op de bijeenkomst van 6 november 2016 hebben de gidsen het volgende afgesproken m.b.t. de twee 
openstaande taken: 
 -Komt er uit bovenstaande geen coördinator, dan zullen we tijdens het volgende gidsenoverleg op 13 
februari 2017 voorstellen om de bovenstaande twee taken onder te brengen bij 1 of 2  gidsen uit de groep 
voor een periode van 1 jaar. In 2018 is dan weer iemand anders aan de beurt. 
 
Roosterexcursies 2016 
 
Dit zijn de excursies die voor breed publiek toegankelijk zijn en in de media verschijnen.  
In totaal zijn er 28 excursies ingepland, waarvan 3 door externe personen zijn uitgevoerd. De overige 25 
excursies zijn uitgevoerd door 11 verschillende gidsen in de maanden februari tot en met december 2016. 1 
Excursie kwam door ziekte te vervallen en 2 excursies zijn niet doorgegaan omdat er geen belangstelling 
was. De vleermuisexcursie die door de gidsen zelf was aangedragen, is door een externe gids uitgevoerd. 
Om in te springen op de actualiteit is er in juli een excursie naar een biologische moestuin georganiseerd. 
Tevens kwam er uit de gidsengroep de vraag om een paddenstoelen excursie te organiseren met een 
specialist. Deze is in oktober tijdens de paddenstoelenmaand uitgevoerd. In totaal namen dit jaar 184 
mensen deel aan een excursie.  
  
Opvallend:  
Vogel- en excursies door externen worden goed bezocht door 11 of meer personen. 
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Libellendeterminatie avond trok 18 personen.  
De slootjesdag op zondagmiddag 12 juni is door 60 personen bezocht.  
De sterrenkijkavond is verdeeld over 2 avonden i.v.m. grote opkomst 14 deelnemers 
Natuurfotografiewandelingen < 10 personen. 
Excursies met 10 of meer deelnemers zijn; vogelexcursies, excursies in Park Rams Woerthe,  excursie 
aansluitend bij een evenement (SBB),  vleermuizen, Laarzenpad, sterrenkijken, libellen, fietstocht door de 
Weerribben, paddenstoelen, Herfstwandeling door de Weerribben, aansluiten bij een 
actualiteit(moestuintjes campagne)bezoek biologische moestuin. 
Excursie deelname in de Rottige Meente blijft laag. De vogel- en fietsexcursies hebben een wisselende 
deelname evenals de kinder- en gezinsexcursies. 
 
Aangevraagde excursies 2016 
1x IVN afdeling Norg 15 personen 
1x plantenwerkgroep 20 personen 
Totaal  35 personen 
De terugloop van aangevraagde excursie blijft zich ook in 2016 doorzetten!!!! 
 
KU11 
De punter vaart in de maanden mei tot en met september. Er waren 21 vaartochten waarvan er 6 keer is 
uitgevaren met een IVN gids. 3 gidsen hebben dit jaar mee gevaren met de Kuunderpunter. 
 
Bijscholing 2016 voor gidsen en belangstellenden 
Werkochtend Riet is niet door gegaan i.v.m. met ziekte 
Libellen determinatie avond 18 personen door Ben Prins 
Sterrenkijkavond 14 personen door Wim Liesker 
Natuurfotografiewandelingen 3x  24 personen gemiddeld 8 personen per wandeling door Gerrit 

Houtschild in aanvulling met een gids. 
De werkochtend riet is helaas niet doorgegaan het afgelopen jaar. Door de geringe opkomst in het verleden 
voor deze werkochtend is er besloten om te stoppen met het organiseren van deze werkochtenden.   
De libellen determinatie avond is goed bezocht. Advies is om volgend jaar nogmaals een libellen excursie 
te organiseren. 
De natuurfotografiewandelingen door Gerrit Houtschild zijn positief ontvangen bij de deelnemers. De mix 
van een fotograaf en een natuurgids samen blijkt heel goed te kunnen. In 2017 zal er een vervolg 
plaatsvinden. Hoe we dit precies vorm gaan geven is op dit moment nog niet duidelijk. 
De deelname voor de  sterrenkijkavond was groot. Daardoor is de groep in 2 kleinere groepen gesplitst. De 
deelnemers waren enthousiast, wat resulteert in een vervolg voor 2017. 
 
Campagnes 

 
Over ’t Hek 

In de loop van het jaar werd duidelijk dat de locatie waar wij als vereniging vorig jaar hadden gestaan 
tijdens over ’t Hek, niet meer beschikbaar was. In het bestuur is toen besloten om in 2016 niet mee te doen 
met deze lokale campagne.  
 
Buitenfestival Staatsbosbeheer 

Op maandag 16 mei hebben we meegedaan aan het buitenfestival in Ossenzijl, welke georganiseerd werd 
door Staatsbosbeheer. Met een 4-tal vrijwilligers hebben we deze dag een stand bemand, waarbij er van 
alles te bekijken en te beleven viel. Alle werkgroepen van IVN NWO kwamen aan bod. Mensen konden 
door verschillende kijkers op zoek naar verscholen vogels, kinderen konden waterdiertjes bekijken en in de 
stand stonden vele natuurlijke materialen tentoongesteld.Tevens lagen er informatiefolders  over de 
verschillende werkgroepen en IVN NoordWest- Overijssel en IVN landelijk. ’s Middags konden bezoekers 
deelnemen aan een gezinsexcursie over het natuurpad met als hoogtepunt het zelf vangen en 
onderzoeken van waterdiertjes. De dag werd goed bezocht, voor de excursie was voldoende animo. 
 
Slootjesdagen 

Op 11 en 12 juni van dit jaar waren de landelijke slootjesdagen. Wij hebben ervoor gekozen om alleen op 
zondag 12 juni mee te doen. 3 Gidsen en een vrijwilliger van de KNNV hebben de organisatie op zich 
genomen. Op zondag 12 juni kon een ieder tussen 12.00 en 16.00 uur wateronderzoek uitvoeren en op 
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zoek naar waterdiertjes rondom het Buitencentrum te Ossenzijl. In totaal hebben  60 kinderen/volwassenen 
deelgenomen aan de verschillende activiteiten en kennis gemaakt met IVN Noord West- Overijssel. 
 
Oktober paddenstoelenmaand 

Tevens hebben we meegedaan met de campagne “oktober paddenstoelenmaand” van IVN Landelijk, door 
in de maand oktober 4 excursies te organiseren waarbij het accent lag op paddenstoelen.  
Scharrelen door het bos 0 pers. 
Paddenstoelen in het Waterloopkundigbos 20 pers. 
Herfst in de Rottige Meente 6 pers. 
Natuurfotografiewandeling met als thema; paddenstoelen 8 pers. 
In totaal hebben 34 mensen deelgenomen aan de activiteiten. De paddenstoelen excursie met een 
specialist was een succes. Er is voldoende promotiemateriaal te verkrijgen bij IVN landelijk.  
Bij de overige activiteiten was de opkomst laag.  Hoe gaan we hiermee verder? 
 
 2016 2015 2014 2013 

Deelname roosterexcursies     aantal personen 184 207 146 167 

- aangevraagde excursies 35 165 373 112 

- cursussen/bijscholing/workshop 56 35 44 0 

- campagnes    84 225 0 0 

Totaal aantal deelnemers aan alle activiteiten 359 632 563 279 

We zien een stijgende lijn in deelname voor cursussen en bijscholing. Daar in tegen lopen de 
aangevraagde excursies en campagnes enorm terug!!Tevens zien we dat ook de deelname bij de 
roosterexcursies terugloopt, ondanks dat er in 2016 meer excursies aangeboden zijn dan in overige 
jaren!!!! 
 
Samenbijeenkomsten  
4 Keer per jaar verkennen we met de gidsengroep een gebied in onze omgeving en delen we onze kennis 
over de natuur met elkaar. Door de geringe opkomst van het jaar ervoor is er in 2016 gekozen voor 2 
bijeenkomsten, deze waren op; 3 april wandeling Wetering West, 6 november Woldlakebos.  
De groep komt op 13 februari 2017 weer bij elkaar voor een vergadering. Op dat moment zullen de 
samenbijeenkomsten van 2017 gepland worden.  
 
Aandachtspunten 2017: 
Meer deelnemers halen uit de bestaande campagnes. 
Excursies anders aanbieden bijvoorbeeld door naar de mensen toe te gaan, denk aan campings, 
zomermarkten, festivals etc.  
Taakverdeling gidsengroep 
Bijscholing, dierensporen/actualiteit (het jaar van) 
 
 
Begroting IVN gidsen 2017 
Reiskosten gidsen €100,00 
Cursussen €200,00 
Campagnes  (Slootjesdagen, paddenstoelen, over het hek)  €200,00 
Totaal €500,00 
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Jaarverslag 2016 Uurtje Natuurtje ! 
 
Er valt vooral ook voor kinderen veel te beleven in de natuur ! IVN- Noordwest Overijssel  heeft daarom 
begin 2016 voor kinderen in de basisschoolleeftijd een nieuw kort uitje in de natuur ontwikkeld en heeft dit  
aangeboden aan BSO’s  (Buiten-Schoolse-Opvang) in de regio. Het uitje is geïnspireerd op het 
Scharrelkids-concept van IVN-landelijk.   We noemen het Uurtje Natuurtje! 
 
Team Uurtje Natuurtje en  begeleidsters  van de BSO nemen  de kinderen  na schooltijd voor anderhalf uur 
mee naar buiten, om speels bezig te zijn in de natuur. We wandelen samen naar een nabijgelegen parkje 
of bosje. Zowel onderweg,  als in het parkje wordt aandacht besteed aan de natuur.  Denk daarbij aan 
zoekopdrachtjes, spelletjes en overdracht van leuke weetjes. Dit alles aangepast aan wat in het betreffende 
jaargetijde te zien, te voelen, te horen en te ruiken valt, aangepast aan de leeftijd van de kinderen en in 
overleg met de BSO.  
 

Uurtje Natuurtje heeft in 2016 acht keer 
plaatsgevonden. In totaal zijn 80 – 100 kinderen 
bereikt. 
De kinderen, de begeleidsters van de BSO’s en de 
leden van het team Uurtje Natuurtje vonden het steeds 
weer heel erg leuk !  
Impressies van Uurtje Natuurtje verschenen dit jaar op 
de IVN-Facebookpagina en in Koppel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hieronder een overzichtje van de deelnemende BSO’s en de data van deelname in 2016. 

Kindervilla Oldemarkt 16 februari 

Kindcentrum De Ark Oldemarkt 18 februari  en 4 oktober 

Kindcentrum De Schutsluis Blokzijl 28 juni en 3 november 

Kindcentrum Ichthus Genemuiden 30 juni 

Kinderopvang Het Woldkasteel Steenwijkerwold 25 november 

Kinderopvang Het Woldkasteel Tuk 28 november 

 
Financiën  
Het aanbod  is in 2016 voor de deelnemende BSO’s kosteloos. De door het team gemaakte kosten worden 
gedragen door IVN-NwO. Het is de bedoeling om de deelnemende BSO’s met ingang van 2017 een 
kostendekkende vergoeding te vragen. De hoogte daarvan wordt bepaald in overleg met het bestuur van 
IVN-NwO. Het team stelt €20 per keer voor, evenveel als geldt bij de Natuurkoffer. 
 
In de IVN-NwO-begroting 2016 is voor “Scharrelkids” € 500 opgenomen. Daarvan is ten behoeve van 
Uurtje Natuurtje slechts € 20 besteed. Dat komt, omdat bij het  opstellen van de begroting nog werd 
uitgegaan van een andere  -duurdere -  Scharrelkids-variant, waarvoor in onze regio geen animo bleek te 
zijn. Het team stelt voor om in de IVN-begroting 2017 ten behoeve van Uurtje Natuurtje een bedrag van € 
150 op te nemen, voor (indien nodig) het aanschaffen  van educatief materiaal.     
 
Team Uurtje Natuurtje bestaat uit Janneke Dijs, Ingrid Even, Henk Mulder en Lucille Keur.  
 
Contactpersoon: Lucille Keur, e-mail lkeur@hetnet.nl  
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Natuurkoffers voor ouderen 2016 
 
Dit afgelopen jaar is het aantal aanvragen weer wat gestegen. Het blijkt dat de mond op mond reclame het 
beste werkt.  Er zijn nieuwe contacten gelegd met de Zonnebloem en met een dagbehandeling voor 
mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Tevens is er een presentatie gegeven voor een groep 
beroepskrachten van IVN om te laten zien en ervaren hoe wij met de natuurkoffers werken. 
Ouderen zijn altijd erg enthousiast over onze presentaties. In de praktijk is het soms lastig afspraken te 
maken met huizen en of activiteiten begeleiders. Het blijkt dat de meesten maar enkele uren of dagdelen 
per week werken. Ook plant men soms een jaar vooruit waardoor de planning al rond is met andere 
activiteiten .We doen het voor de ouderen, als er andere mooie activiteiten voor hen georganiseerd worden 
is dit natuurlijk ook prima. 
De grote van de groepen variëren van 8 tot soms wel 20 personen  
De groepen variëren van grote maar ook van samenstelling. We proberen de presentatie zoveel mogelijk 
aan te passen aan de mogelijkheden van de ouderen, wat betreft tijd en inhoud.  
 
Overzicht kosten baten natuurkoffer  

 
Per presentatie wordt €20,00 betaald voor de onkosten  met name de reiskosten.  
In één huis ( Genemuiden ) wordt op een dag 2x een presentatie verzorgd, de werkelijke reiskosten zijn 
dan 1x heen en weer, we overwegen om dan 1x de vergoeding te vragen. 
 

Seizoen Inkomsten  Uitgaven 

Winter 5x 
 
1 Meppel/Ossenzijl 50 km 
2 Zonnewiede Giethoorn/Steenwijk 30 km 
3 Meppel/Ossenzijl 50 km 
4/5 Genemuiden/Ossenzijl 2x 50 km 

€100,00  
 
180 km x 0,19 =       €34,20 
2 x €2,60 =                 €5,20 
 
Totaal                       €39,40 

Lente 8x 
 
1 Zonnekamp Steenwijk km 
2 Oldemarkt/Ossenzijl 16 km 
3 Meppel/Steenwijk ,Nijeveen 50 km 
4 Giethoorn/Steenwijk 30 km 
5/6 Genemuiden/Ossenzijl 50 km 
7 Meppel/Ossenzijl 50 km 
8 Steenwijk/Dwingeloo 100km 

€160,00  
 
296 km x 0,19 =       €56,04 
2 x €2,60 pond =        €5,20 
 
Totaal                       €61,24 

Zomer 4x 
 
1 Zonnekamp/Steenwijk 20 km 
2,3 Genemuiden /Ossenzijl 50 km 
4 Giethoorn /Ossenzijl 50 km 

€80,00  
 
120 km x 0,19 =       €22,80 
2 x €2,60 pond =        €5,20 
 
Totaal                       €28,00 

Herfst 7x 
 
1,2 Genemuiden/Ossenzijl 50 km 
3 Meppel/Ossenzijl 50 km 
4 Meppel/Ossenzijl 50 km 
5 Steenwijk km 
6 Giethoorn/Steenwijk 30km 
7 Steenwijk/Nijeveen 20km 

€140,00 200 km x 0,19 =       €38,00 
2 x €2,60 pond =        €5,20 
 
Totaal                       €43,20 

Totaal inkomsten 2016 €480,00 
======= 

Kosten 2016           €171,84 
                            ======= 
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Activiteiten 2017 
 
Zoals het zich nu laat aanzien zullen onze activiteiten op dezelfde wijze worden voortgezet. 
Huizen en groepen met ouderen in de regio worden in 2017 actief worden benaderd zodat meer ouderen 
kunnen genieten van onze presentaties. Tevens zal ook de thema koffer : “Boerderij” worden aangeboden. 
 
Begroting 2017 
Ook in 2016 is er een positief saldo van €308, 16. 
Ook in de voorgaande jaren was er een positief saldo en is er voldoende reserve opgebouwd waaruit 
kosten voor aanvullingen zullen worden bekostigd.                                                                                                                           
 
Steenwijk november 2016 
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Jaarverslag 2016  
IVN-stand SBB-Buitencentrum Ossenzijl 
 

 
De IVN-stand heeft het tweede seizoen achter de rug. De thema’s waren “Vier karakteristieke dieren in de 
Weerribben: de otter, de aalscholver, de ringslang en de bunzing” en “Vogelnesten”.  
 
Op de tafel lag een map met verhalen over elk van de karakteristieke soorten en een map over 
vogelnesten. Van de aalscholver, de bunzing en de ringslang stonden een opgezet exemplaar  op de tafel, 
in bruikleen van Staatsbosbeheer. In de vitrine lagen verschillende nesten. Op het grote beeldscherm 
konden over elk van de soorten en over vogelnesten verschillende filmpjes worden bekeken. 
 
In 2016 hebben twee leden van de Junior Rangers Weerribben-Wieden belangrijke bijdragen geleverd aan 
de IVN-stand. Aran Kieskamp heeft de gebruikersvriendelijkheid van het beeldscherm enorm verbeterd. 
Desley Greven heeft  een prachtig filmpje gemaakt over vogels in de Weerribben. 
 
Er wordt niet bijgehouden hoeveel bezoekers de IVN-stand trekt. Uit gesprekken met de personeel  van het 
Buitencentrum komt echter naar voren dat er heel regelmatig mensen naar de filmpjes op het beeldscherm 
kijken. 
 
In de IVN-NwO-begroting 2016 is voor “IVN Promotie SBB” € 500 opgenomen. Daarvan is ten behoeve van 
de IVN-stand slechts € 300 besteed. Dat komt, omdat bij het  opstellen van de begroting nog werd 
uitgegaan van een andere  -duurdere-  oplossing voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van 
het beeldscherm. 
 
Voorgesteld wordt om in de IVN-begroting 2017 ten behoeve van de IVN-stand een bedrag van € 200 op te 
nemen, voor het aanschaffen  van educatief materiaal en het onderhoud van de software van het 
beeldscherm.     
 
Contactpersoon: Henk Mulder, e-mail henkmulder525@gmail.com  

Meer weten of zin om mee te werken aan de nieuwe IVN-stand ? Bel of mail Henk Mulder, 0561-477574 / 
henkmulder525@gmail.com 

  

mailto:henkmulder525@gmail.com
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IVN Vogelgroep 
 
Jaarverslag 2016 
 
De vogelgroep is sinds 2012 gegroeid van 18 naar 24 leden. De bijeenkomsten worden elke 
maand met veel enthousiasme bezocht. 
 
Van januari t/m april en van september t/m december 2016 worden de winterbijeenkomsten op de 
2ᵉ dinsdag van de maand gehouden. De bijeenkomsten worden gehouden in het Multifunctioneel 
Centrum Hoogthij te Steenwijkerwold. 
 
De excursies van de IVN vogelgroep zijn o.a. Texel, Grote- en Kleine Veentjes in De Pol, 
Fochteloërveen en Pier van IJmuiden. 
De excursies werden gemiddeld door ±16 personen deelgenomen. 
 
Albert heeft 4 algemene excursies in het voor- en najaar: 2×Gaasterland, en 2×Lauwersmeer met 
gemiddeld ±16 personen. 
Piet Hein had een algemene excursie in Park Ramswoerthe met 17 personen. 
 
Ook dit jaar hebben we de oeverzwaluwwand bij de Wetering de gaten schoongemaakt en 
opnieuw met schoon zand weer gevuld. Heel de vereniging heeft hier onder leiding van Roely en 
SBB aan mee gewerkt en gemonitord. En alle 156 gaten waren ook dit jaar weer bezet. Een groot 
succes dus! 
Ook werd er een bord geplaatst over de Oeverzwaluw en wie de wand in onderhoud heeft en 
monitort. En onder toeziend oog van SBB en enkele leden van de vogelgroep is met Albert 
Steenbergen en Henk Plat het bord onthuld. 
 
Sietske Snoeijer heeft een bankje laten plaatsen in het Woldlake bos en Piet Hein verzocht om 
samen met de vogelgroep het “Bankje van Jaap” in te wijden. Na een toespraak van Piet Hein 
hebben we een minuut stilte gehouden uit respect voor Jaap. En Sietske heeft ook nog iets over 
Jaap verteld. 
 
 
 
Begroting 2017 
 
Zaalhuur €180,00 (grotere ruimte) 
Gastspreker €125,00 
Kopieerkosten en overig   €50,00 
Totaal €355,00 
 
 
IVN Vogelgroep 
Coördinator Albert Steenbergen 
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Jaarverslag 2016  
 
Algemeen 
JeugdNatuurClub De Weerribben (JNC) functioneert als een zelfstandige werkgroep 
van IVN afdeling Noordwest Overijssel. De JNC bestaat inmiddels ruim 12 jaar. We 
bieden diverse natuurervaringen aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Elk jaar zijn 
er negen clubmiddagen in de maanden september tot en met mei. Meestal hebben 
we per jaar één avondprogramma, dat in de plaats komt van een clubmiddag. Om 
de twee jaar is er een extra activiteit, namelijk het padden overzetten. 
 

 
Begeleiding 
De JNC wordt geleid door vrijwillige 
gidsen. Deze gidsen vormen een 
hecht team dat gezamenlijk de 
thema’s bedenkt en verzorgt. 
Momenteel bestaat het team uit nog 3 
enthousiaste vrouwen, nu Erica 
Zwanenburg in mei 2016 afgezwaaid 
is. We merken dat een team van 3 een 
krappe bemensing is als het gaat om 

extra activiteiten zoals een jaarverslag maken en clubblad maken. Bovendien is in 
het recente verleden gebleken dat er zo maar iets kan gebeuren (ziekte, beenbreuk, 
mantelzorg), waardoor het aantal begeleiders ineens gehalveerd is. Daarom zijn we 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers die affiniteit hebben met kinderen en graag met hen 
de natuur in trekken om deze te beleven. Dat we daar nog niet heel hard aan 
getrokken hebben dit seizoen heeft te maken met de lage opkomst van kinderen (13) 
de eerste keren in seizoen 2016-2017.De begeleiding vindt dat we toch een minimum 
aantal van 20-25 kinderen maandelijks moeten kunnen verblijden met onze 
activiteiten. Dit omdat we er veel tijd en energie in steken.  

 
 
Programma 2016:  

20 januari 2016: Winterslaap 

Wat doen dieren in de winter? 
Sommige vertrekken naar warme 
landen, andere blijven. Wanneer 
ze blijven gaan veel dieren in 
winterslaap. Maar waar doen ze 
dat? Al deze vragen probeerden 
de kinderen vanmiddag op te 
lossen. Het bleek dat ze al heel 
veel wisten, maar met het 
winterslaapspel leerden ze nog 
meer hierover. Na het maken van 
een holletje voor de winterslaap 
van een 'diertje' kreeg ieder 
groepje een 'warm dier' in de 

vorm van een beker warm water, die in het holletje werd gestopt. Aan het eind van de middag kwam het 
spannende moment om te zien wie het warmste holletje had gemaakt, waar het 'diertje' zo min mogelijk 
was afgekoeld. Tussendoor werd het 'paspoortspel' gedaan, waarbij van veel dieren de overwinteringsplek 

werd gezocht. 



13 
 

Na een middag van luisteren, bouwen, lezen, rennen en meten 
was het tot slot tijd om uit te rusten met een heerlijke 
verjaardags tractatie. Het was weer een leuke middag en de 

volgende keer probeert iedereen zeker weer te komen! 

 

17 februari 2016: ontstaan van het gebied en de vervening  
De kinderen van de JeugdNatuuClub hebben in Buitencentrum 
De Weerribben het landschap gemaakt, zoals dit is gevormd in 
de afgelopen 230 miljoen 
jaar. Toen leefden er zelfs 

nog dinosaurussen in ons land. Op een grote landschapstafel gingen de 
kinderen groeps gewijs aan het werk. Zo was er een dieren groep, een 
planten groep en een mensen groep. De groep die het water en het 
land vormden in de loop van de tijd hadden het erg druk, maar ze 
deden het allemaal met heel veel plezier!Met grote sprongen gingen ze 
door de tijd en van de dino's ging het naar de vorming van onze 
stuwwallen bij Steenwijk, Paasloo en Vollenhove. Er waren ijstijden met 
poolwoestijnen en weinig leven. Maar er waren ook warme tijden met 
heel veel planten en dus ook veel dieren. Sommige dieren kwamen, 
anderen trokken weg of stierven zelfs uit. De zee droogde verschillende 
keren op, maar liep ook weer vol. Rivieren bevroren, verdwenen en 
kwamen soms ineens weer ergens anders te liggen. Wanneer 
de eerste duinen zijn gevormd kwam het eerste veen in het 
achterland in Nederland, wat uitgroeide tot een pakket van 
soms wel 4 meter dik. Dat veenpakket lag ook in ons gebied 
tussen de stuwwallen in.Tussendoor in de tijd kwamen de 
eerste mensen ook in ons gebied wonen en wat deden ze 

daar? Jagen, verzamelen, boeren en vervenen natuurlijk. 

Dat vervenen konden de kinderen zelf ook beleven. Ze gingen 
buiten zelf met de baggerbeugel en de mengbak aan het werk. 
Verder was het een raar gevoel om met plankjes en polsjes 
over het gedroogde uitgebaggerde veen' te lopen.'Wat hebben we weer veel gedaan, zomaar 230 miljoen 
jaar in twee uur gepropt.  
Dat is nog eens hard werken! 

De extra activiteit paddenoverzet van 12 maart ging niet door. Door e-mail verkeer en een bericht op onze 

facebookpagina www.facebook.com/-
JeugdnatuurclubDeWeerribben was iedereen op de hoogte. 
“ Helaas daalt de temperatuur vannacht wederom tot 
ongeveer het vriespunt. Zoals in de bijlage van de uitnodiging 
al stond, trekken de padden dan niet. Ze blijven lekker warm 
in hun holletje. 
Dat betekent dat er morgenochtend geen of zeer weinig 
amfibieën te vinden zullen zijn. Daarom hebben we besloten 

dat we de ACTIVITEIT 
MORGEN NIET door laten 
gaan.”  

23 maart: activiteit in de 
Kloosterkooi 
Een eendenkooi is eigenlijk een school voor eenden, waar ze opgeleid 
worden tot lokeend. Maar wat lokken die eenden dan naar de eendenkooi 
en waarom? Allemaal vragen waar de kinderen deze middag een antwoord 
op hebben gekregen. Na een korte inleiding in het kooihuisje van de 
Kloosterkooi van Staatsbosbeheer De Weerribben werden er in kleine 

https://www.facebook.com/pages/Buitencentrum-De-Weerribben/628646353880823
https://www.facebook.com/pages/Buitencentrum-De-Weerribben/628646353880823
http://www.facebook.com/JeugdnatuurclubDeWeerribben
http://www.facebook.com/JeugdnatuurclubDeWeerribben
https://www.facebook.com/StaatsbosbeheerWeerribben/
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groepen opdrachten gedaan in de Kloosterkooi, zoals:  
- Hoe werkt een vangpijp?  
- Welke vangpijp wordt er gekozen om eenden te vangen?  
- Welke bomen staan er in het kooibos? 
- Hoe oud zijn die bomen? 
Spelenderwijs hebben de kinderen veel geleerd over het leven van de eenden in de eendenkooi. Bij het 
kwartetspel over eenden kwamen ze ineens hele vreemde eenden tegen. Maar dat was wel leuk!Verder is 
het in een eendenkooi altijd heel rustig. Want eenden zijn nachtdieren, die 's nachts druk in de weer zijn 
buiten de eendenkooi met eten op de weilanden en overdag lekker op de kooiplas in de eendenkooi 
uitrusten. Er werd dan ook heel wat gefluisterd door de kinderen, om de eenden niet te laten schrikken. Na 
afloop mochten de kinderen buiten het hek zich lekker uitleven. Tijdens de afsluitende warme chocomelk 
met een chocolade kuiken bleek dat ze weer heel wat opgestoken hebben, zelfs de roodkopeend en de 
pijlstaart hadden ze onthouden... Het was weer een top-middag voor iedereen!  

 
20 april: Waarom een imker een zware pijp rookt...; 

Weer een geslaagde middag, deze keer met imker Hendrik Jan van der Have uit Paasloo. Hij vertelde ons 
een heleboel over bijen. En wij vonden het heel erg knap dat jullie zo lang rustig konden kijken en luisteren. 
Na het verhaal gingen we naar buiten om de bijen achter glas in een demonstratiekast te bewonderen. En 

om te zoeken waar de bijen nu de stuifmeel en de nectar 
vandaan halen. Imker Hendrik Jan van der Have rookt een 
zware pijp wanneer hij veel bezig moet in de bijenkast. Als hij 
lang in de kast moet kijken (elke raat inspecteren) dan 
worden de bijen narrig. Door wat rook over de kast te blazen, 
worden de bijen rustig. Ze denken dan dat er brand is en 
gaan een beetje nectar eten. Van die nectar worden ze 
rustig. De imker kan ook een maanmannetjespak aantrekken 
als hij lang met de bijen bezig is. Zo kan hij niet gestoken 
worden. In een bijenkorf moesten de bijen zelf hun raten 
maken, dat kost veel energie. Bovendien kunnen imkers hun 
bijenvolk niet zo goed controleren. Daarom zijn imkers 
overgegaan tot het houden van bijen in een kast. In die kast 
hangen diverse raten. In een deel van de kast worden de 

raten gevuld met eitjes voor de aanwas van nieuwe bijtjes. In een ander deel (waar de koningin niet bij kan 
komen) wordt honing in de raat opgeslagen.  
 
25 mei: Kalenberg vossenjacht over thema’s van dit jaar. 

Het seizoen werd dit keer afgesloten met een vossenjacht. De 
kinderen moesten 'vossen' zoeken die een activteit uit beelden, 
die de kinderen in het afgelopen seizoen bij de club hebben 
gedaan. Onderweg waren er extra punten te verdienen voor goed 
gedrag en samenwerking. Iedereen vond het heel leuk, maar er 
waren meer op jacht dan alleen de kinderen... ook de 'knutjes' 
(kleine muggen) waren in extreem grote getale op jacht. De 
middag werd daarom binnen afgesloten in het kerkje 't Lokaal' in 
Kalenberg.Daar werden de 'vossen' voorgesteld, de prijswinnaars 
bekend gemaakt en het clubblad uitgedeeld. Tevens werd er 
afscheid genomen van één van de begeleidsters en van enkele 
kinderen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs 
gaan of een continu-rooster op school krijgen. Zij kunnen niet meer op de woensdagmiddag naar de club.  

 

Onder tropische weersomstandigheden 
startte 14 september de opening van 
seizoen 2015-2017 van de 
JeugdNatuurClub De Weerribben met 

een NK voor de jeugd in de 
basisschoolleeftijd. Het 
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NatuurKampioenschap bestond uit verschillende onderdelen. Ieder onderdeel werd gekenmerkt door een 

dier. De kinderen kropen als het ware in de huid van het dier en leerden zo over de gewoonten ervan en 
over de manier van voort bewegen. Zo waren de kinderen takkelingen die zich zijwaarts over een 
evenwichtsbalk verplaatsten, sprongen ze als kikkers rond met hun tas vol eieren naar de vijver, kropen als 
mollen op de tast langs een touw met natte attributen. Toen de kinderen alle onderdelen hadden gedaan 
werd de middag afgesloten met een verfrissend ijsje. 
 
Woensdagmiddag 12 oktober waren we te gast in het Luttelgeestbos 
nabij Kuinre. Nadat iedereen gearriveerd was, zijn we gestart met 
een renspel met vragen over de paddenstoel. 

Na deze "warming-up" bestudeerden de kinderen met behulp van 
een werkblad, spiegeltjes, een centimeter en een loep in kleine 
groepjes 3 eetbare paddenstoelen. De paddenstoelen werden ook 
onderzocht op geur, kleur en smaak. Na dit onderzoek trokken we 
gezamenlijk het bos in op zoek naar wilde paddenstoelen, waarbij 
extra werd gelet op de onderkant van de hoed. Door gebruik te 
maken van spiegeltjes ontdekten we dat er paddenstoelen waren 
met plaatjes en buisjes. Maar dat er toch ook een aantal 
paddenstoelen zeer glad waren aan de onderkant. Al struinend 
kwamen we alle stadia tegen van sporen, schimmeldraden, zwamvlokken tot de paddenstoel. 

Aan het eind van de middag trokken we samen de conclusie dat er in het bos erg veel paddenstoelen 
stonden met plaatjes, maar dat niet alle paddenstoelen een steel, hoed en plaatjes hebben.  
Alle speurders werden deze middag beloond met een IVN button en een paddenstoelenzoekkaart. Zij zijn 
nu allemaal paddenstoelenexpert!!!! 

Zo de wind waait… 

De dag voor 16 november was het druilerig en windstil weer. Gelukkig 
veranderde er veel in een paar uur. Deze clubmiddag hadden we voldoende 
wind om de Spinnenkopmolen te laten draaien en ook de tjasker draaide en 
nog wel zonder borden. Jullie mochten molenaar Anton Blankvoort helpen 
de molen te kruien, goed op de wind te zetten. En een aantal van jullie 
hebben geprobeerd om het doek van De Wicher achter de klam te werpen, 
dat viel nog niet mee. We hebben gezien dat molens niet alleen zijn om 
meel te malen, maar dat je er ook droge voeten door kunt houden, of 
werden ze juist nat?  Gelukkig kreeg niemand een klap van de molenwiek… 
Voor een filmpje van deze tjasker kijk je op onze facebookpagina.  
 
Woensdag 14 december hebben we het over uilen en gaan we ook 
braakballen pluizen.  
 
 
Programma 2017 
Ons clubjaar loopt van september tot en met mei. We hebben de planning voor dit seizoen al redelijk in de 
steigers, maar de tweede helft van komend jaar is nog onbekend. 
 
18 januari: winter 
15 februari: naar de knoppen  
15 maart: Zintuigen 
12 april: Natuurtheater 
17 mei: afsluiting  
 
Deels bemensen we de thema’s zelf en deels zullen we externen benaderen om een beleving te maken 
van een thema. 
 
Verder sluiten de begeleiders het seizoen altijd af met een gezellig samenzijn. 

https://www.facebook.com/JeugdnatuurclubDeWeerribben/photos/pcb.1167040686707711/1167039830041130/?type=3
https://www.facebook.com/JeugdnatuurclubDeWeerribben/photos/pcb.1167040686707711/1167039830041130/?type=3
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De begeleidsters van de JeugdNatuurClub De Weerribben zijn als afsluiting van het seizoen 2015-2016 op 
fietsexcurise geweest bij het Dwingelderveld. We ontmoetten elkaar in Theehuis Anserdennen. Daarna 
stapten we op de fiets voor een rondje op en om het Dwingelderveld. Natuurlijk bezochten we ook het 
vernieuwde Bezoekerscentrum De Benderse. Onderweg keken we nog bij een vogelkijkwand en we sloten 

smakelijk af met lekker eten bij Luning in Ruinen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting 2017  
Net als in de voorgaande seizoenen verzorgen we veel zaken zelf, de kosten blijven daardoor laag. 
De begeleiders krijgen onkosten vergoed, d.w.z. kilometers en de dingen die eventueel aangeschaft 
moeten worden. In veel gevallen kan dit zeer low budget.  


