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Luisteren naar de basis



Het IVN Roermond e.o. is één 
van de 36 lokale afdelingen in 
de Provincie Limburg.  
De afdeling Roermond e.o. 
heeft momenteel 250 leden.



1 Doelstellingen

De doelstelling van het IVN is:
Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij 
natuur, milieu, landschap en hun leefomgeving.

Het IVN Roermond e.o. sluit bij deze doelstelling aan door:
- Mensen kansen te bieden om van de natuur te genieten door beleving, het op doen 

van pakkende ervaringen en door kennisoverdracht.
- Door verwondering het begrip en de waardering voor natuur, milieu en landschap te 

vergroten.
- De betrokkenheid en de zorg voor een duurzame leefomgeving te versterken.

2 Prioriteiten nieuw beleid:  
“luisteren naar de basis”

Een toekomstbestendige vereniging luistert naar de basis opdat werkgroepen, com-
missies en gidsen zich ondersteund voelen bij hun activiteiten. 
Buitenwereld: De afdeling pakt een actieve rol in de externe communicatie over 
duurzaamheid, milieu en natuur.
Omgeving: De afdeling breidt de samenwerking uit met de andere afdelingen in de 
omgeving en belangrijke partners.
Vereniging: De afdeling maakt een communicatieplan om nieuwe doelgroepen actief 
te benaderen met onder andere social media.
Activiteiten: Duurzaamheid hoger op de agenda plaatsen door bijvoorbeeld de orga-
nisatie van cursussen, bijscholingen voor gidsen, lezingen en excursies met dit thema.

3 Van prioriteiten naar  
uitgangspunten

Het voortbestaan van de vereniging garanderen.
Voorwaarden creëren zodat werkgroepen, commissies en gidsen blijvend ondersteund 
worden bij hun activiteiten.

Het beleid is gericht op het realiseren van realiseren van prioriteiten en uitgangspun-
ten door met name aandacht te schenken aan:
- De werkgroepen.
- De communicatie: interne en externe.
- Samenwerking: intern en extern.
- Nieuwe activiteiten rondom het thema duurzaamheid organiseren en/of in de 

bestaande activiteiten inbouwen.
- Continueren van relevante bestaande activiteiten.

Het bestuur en de commissies vervullen in deze een ondersteunende taak.



samen zijn 
we sterk



4 Werkgroepen

Motto: zonder werkgroepen geen IVN Roermond. 
De werkgroepen houden zich bezig met de primaire doelstelling van IVN: Educatie

Werkgroepen maken zich sterk naar binnen en naar buiten door:

Het aanwijzen van een coördinator, tevens contactpersoon voor leden en bestuur.
De doelstellingen kenbaar te maken.
Het jaarlijks opstellen van een activiteitenprogramma.
Hun activiteiten te publiceren op de site, social media en in ‘t Schrijvertje
Het verzorgen van een activiteit voor het algemene jaarprogramma (in samenwerking 
met de programmacommissie)

5 Communicatie

De interne communicatie met de leden en werkgroepen is van groot belang. De media 
wijzigen in een rap tempo en wij moeten ervoor zorgen dat we dat tempo bij kunnen 
houden. De website van IVN is recentelijk gewijzigd, onze afdeling heeft zich daarbij 
aangesloten. ’t Schrijvertje wordt zeer gewaardeerd, maar ook hier gaat onderzocht 
worden of er verbetering mogelijk is. En dan is er nog de social media. Tot op heden 
hebben we nauwelijks gebruikt gemaakt van dit medium, dat zal in de komende jaren 
veranderen. Bijna 7 miljoen Nederlanders maken gebruik van Facebook en de groep 
60+ is hierbij de snelst stijgende groep gebruikers. Daarnaast participeren we in 
regionale activiteiten en nodigen we onze leden uit om hierbij aanwezig te zijn. Het 
contact van mens tot mens is en blijft immers de beste vorm van communicatie.

Ook de externe communicatie vraagt aandacht.
IVN Roermond e.o. mag meer zichtbaar zijn. Dat kan bereikt worden bereikt door 
ons jaarprogramma te verspreiden via onze website en social media. Bijzondere activi-
teiten verdienen tevens bijzondere aandacht. In de komende periode zal ons commu-
nicatienetwerk uitgebreid worden naar de lokale media.
Het gebruik van folders blijft natuurlijk bestaan, maar directe mailing en aandacht via 
social media zullen hoger op de agenda komen te staan. Mede gezien de samenwer-
king die wij willen aangaan met andere partijen is het van belang dat we een heldere 
boodschap hebben. De formulering van die boodschap staat als eerste op de agenda.



Bijdragen aan een duur-
zame samenleving door 
mensen te betrekken bij 

natuur, milieu, landschap 
en hun leefomgeving



6 Samenwerking

In de wereld van natuur en milieueducatie staan wij niet alleen. De samenwerking 
met andere IVN-afdelingen wordt uiteraard gecontinueerd. Daarnaast zijn onze con-
tacten met Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap van groot belang en zullen deze 
contacten in stand gehouden worden.
In de komende jaren zal de samenwerking met het Bezoekerscentrum Leudal verder 
worden uitgewerkt. Dit biedt kansen voor een vaste locatie en op een ingang naar de 
scholen in de omgeving.
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