
Jaarverslag 2016 van het secretariaat van IVN Noordwest Overijssel. 

 
Op 9 januari zijn we dit jaar samen met de KNNV begonnen met de inmiddels traditie 
geworden Nieuwjaarswandeling met aansluitend een gezellig samenzijn met koffie en een 
eenvoudige lunch in het Tuks Theehuis. De organisatie was dit jaar in handen van het IVN. 
 
De Algemene Ledenvergadering op 14 maart in Hoogthij te Steenwijkerwold werd bezocht 
door 17 leden, inclusief het bestuur. De geringe opkomst was waarschijnlijk te wijten aan het 
plotselinge afzeggen wegens familieomstandigheden van de inleider Jos Hooijmeijer die zou 
spreken over Weidevogelbeheer en dan meer speciaal over de Grutto. Rian Cardol, 
secretaris van het IVN Landelijk, vonden we gelukkig bereid als gastspreker iets te vertellen 
over de organisatie IVN. 
 
Op 31 december 2016 hadden we 80 leden, 25 huisgenootleden en 5 donateurs. 
 
Het bestuur vergaderde dit jaar 10 keer en 2 keer was er een gezamenlijke vergadering met 
de KNNV. Daarnaast was er een bestuursafvaardiging aanwezig bij de Districtsleden-
vergadering in Nijverdal en de Landelijke IVN vergadering in Utrecht. 
 
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 Natuur-
monumenten, Staatsbosbeheer en IVN. Daarnaast had zij zitting in de werkgroep 'Educatie 
en Communicatie' van het N.P. 
 
12 juni werd in samenwerking met de KNNV meegedaan aan de Landelijke Slootjesdag. 
Deze middag werden 60 deelnemers geteld. 
 
De op 1 oktober gehouden ledendag in Bodelake/Giethoorn werd zeer gewaardeerd. Er 
waren 14 deelnemers. 
 
Het blad 'Koppel' heeft een nieuwe redactie gekregen en wordt per januari 2017 ook door 
een andere drukker verzorgd. 
 
De Jaarverslagen 2016 van alle werkgroepen zijn 30 januari j.l. besproken tijdens de 
coördinatorenvergadering. De volledige verslagen staan op onze website 

www.ivn.nl/afdeling/noordwestoverijssel. 
 
Enkele zaken uit deze verslagen: 
 
Onze website is geheel vernieuwd en is nu aangepast aan de Landelijke verenigingssite. 
 
De PR en Communicatie was in 2016 vooral gericht op publiciteit rond de samen met de 

KNNV georganiseerde Natuurexcursies in de media van Noordwest Overijssel, Zuidwest 
Drenthe en Zuidoost Flevoland. Maar ook daarbuiten waaronder heel Noord Nederland, 
Flevoland en de rest van Overijssel, huis-aan huis bladen, kabelkranten, regionale en lokale 
omroepen, enz. Totaal zijn er 43 publicaties (vorig jaar 36), al dan niet voorzien van foto’s, 
aangeleverd en geplaatst. Ook onze Facebook-pagina scoort goed met 240 'volgers'. 
 
De Werkgroep Natuurgidsen heeft 28 excursies verzorgd over Vogels, Vleermuizen, (2 

avonden) Sterrenkijken, Laarzenpad, Libellen, Paddenstoelen, Fietstocht en een Herfst-
wandeling door de Weerribben, enz. Alle activiteiten samen trokken 279 personen en dat is 
een behoorlijke daling t.o.v. 2015 toen 359 deelnemers geteld werden en dat ondanks het 
feit dat in 2016 meer excursies zijn aangeboden. 
Vanwege grote belangstelling komt er komend jaar wellicht nog een libellendeterminatie-
avond, een natuurfotografiewandeling en nogmaals een sterrenkijkavond. 

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


 
Het team van de nieuwe werkgroep Uurtje Natuurtje en begeleiders van de BSO (Buiten-

schoolse Opvang) nemen kinderen na schooltijd voor anderhalf uur mee naar buiten om 
speels bezig te zijn in de natuur. In 2016 zijn er 8 middagen verzorgd met een totaal bereik 
van 80 tot 100 kinderen. 
Het gaat om scholen in Oldemarkt, Blokzijl, Genemuiden, Tuk en Steenwijkerwold. 
 
Met de Natuurkoffer voor Ouderen ging het in 2016 weer wat beter dan in 2015. Ouderen 

zijn steeds enthousiast over deze presentaties. Totaal zijn er 24 bijeenkomsten geweest. De 
nieuwe 'Boerderij-koffer' wordt vanaf nu ook aangeboden. 
 
Adrie-Janne en Gijs Westerneng hebben per november 2016 de redactie van Koppel over-

gedragen aan Greet Sanderse, Rolf Kranenburg en Emile de Leeuw. Tevens is het drukken 
van dit gezamenlijke tijdschrift van KNNV en IVN overgegaan naar drukkerij Bijzonder Druk 
te Steenwijk. Het eerste nummer is verschenen in januari 2017. 
 
De Vogelgroep is gegroeid naar 25 leden en de bijeenkomsten worden zoals steeds met 

heel veel enthousiasme bezocht. De door deze werkgroep verzorgde vogel-excursies gingen 
o.a. naar Texel, Grote- en Kleine Veentjes in De Pol, Fochteloërveen en de Pier van 
IJmuiden. 
Daarnaast waren er 5 algemene excursies (2x Gaasterland en 2x Lauwersmeer en 1x 
Ramswoerthe). 
De gaten van de oeverzwaluwwand zijn weer gereinigd en er werd een informatiebord 
geplaatst over de oeverzwaluw en wat het IVN daarvoor op deze plaats doet. 
Sietske Snoeijer heeft samen met de Vogelgroep ter nagedachtenis aan haar man Jaap het 
'Bankje van Jaap' laten plaatsen in het Woldlake Bos. 
 
De Jeugd Natuur Club 

Deze zelfstandige werkgroep bestaat inmiddels ruim 12 jaar. Afgelopen jaar waren er 8 
clubmiddagen en 1 avondprogramma. De leiding bestaat nu nog uit 3 enthousiaste vrouwen. 
Dit is een te krappe bezetting maar omdat het aantal JNC-leden is teruggelopen naar 13 was 
het te doen. Het doel is echter minimaal 20 tot 25 kinderen een activiteit te kunnen aan-
bieden, maar dan wel met een uitgebreider team van (vrijwillige) begeleiders. Het 
programma voor de eerst helft van 2017 is inmiddels ingevuld. 
 
Speerpunten voor 2017. 

De eerste 3 maanden zullen bij wijze van proef ook de lezingen van de KNNV door PR & 
Communicatie worden gecommuniceerd, zoals dit nu ook al van toepassing is op de 
excursies. Bekeken zal worden of hieruit meer deelnemers te halen zijn. 
Excursies misschien anders aanbieden, door naar de mensen toe te gaan b.v. campings, 
zomermarkten, festivals enz. 
Instellen van de Commissie 'Toekomstvisie' over hoe wij de toekomst van IVN Noordwest 
Overijssel zien. 


