1. Verslag Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 april 2021
Slechts een half jaar na de vorige ALV in oktober, dit keer een ZOOM ALV. Prachtig om die
galerij van gezichten te zien. Laten we echter toch hopen dat we snel weer terug kunnen
keren naar een normaal verenigingsleven, waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten. Deze
ALV kan worden getypeerd als een standaard ALV, waarin het bestuur goedkeuring vraagt
voor het jaarverslag 2020, het jaarplan 2021 en, heel belangrijk, haar financiële beleid. Het
jaar 2020 was natuurlijk een heel bijzonder jaar waarin veel activiteiten geen doorgang
konden vinden. We kregen feedback van de 6 groepen die een financiële injectie ontvingen
en gingen vervolgens snel door naar de documenten voor goedkeuring.
De kascommissie controleerde en deed verslag van de jaarrekening en financiële stukken en
verklaarde dat de financiële boekhouding in orde was. Zij schrijven: “Het door de
penningmeester opgestelde financieel verslag 2020 IVN Leidse regio geeft een getrouw
beeld van de financiële positie van de afdeling”. De kascommissie adviseerde vervolgens om
het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2020. De
Kascommissie doet geen uitspraken of advies betreffende het gevoerde algemene beleid.
Het onderwerp ‘decharge’ van het
bestuur stond echter niet op de
agenda. Maar omdat de
jaarrekening wordt goedgekeurd
(want het onderwerp
‘jaarrekening’ is wél een
voorgeschreven agendapunt) en
er geen grote kritiek is op het
functioneren van het bestuur, is
er feitelijk ook sprake van
decharge, zij het stilzwijgend.
Ik denk dat het een goed gebruik
zou zijn om jaarlijks expliciet stil
te staan bij de vraag of het
bestuur goed heeft bestuurd en of
de verantwoording van het bestuur in orde is. Het is altijd de ledenvergadering die decharge
geeft aan het bestuur. Decharge is wellicht het beste te omschrijven als een goedkeuring van
de verantwoording (het jaarverslag en de jaarrekening) en van het gevoerde beleid en
bestuur. Daarom vroeg de voorzitter aan de ledenvergadering of zij naast het financiële
beleid, ook kon instemmen met het gevoerde algemene beleid. Na positieve reactie en zelfs
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applaus werd decharge aan het bestuur verleend. En dit werd onmiddellijk gevolgd met
installatie van dat zelfde bestuur. Dit keer geen afscheid van bestuursleden. Mochten jullie
trouwens interesse hebben voor bestuurswerk dan hoor ik dat graag. Je bent zeer welkom.
Een belangrijk agendapunt was de introductie van een meerjaren-strategie en plan. We
willen jullie daarbij betrekken, want we doen het immers samen. Tenslotte en natuurlijk zeer
verheugend verwelkomden we een nieuw erelid, namelijk Jan la Haye, en konden wij het
jubileum vieren van wel acht jubilarissen. Nogmaals namens de afdeling onze felicitaties.
De vergadering werd besloten met een rondvraag. Namens het Bestuur, bedank ik de
aanwezigen. Jullie steun en kritische vragen zijn van groot belang voor een gezonde
vereniging.
De voorzitter
2. Help mee de oevervegetatie van Leiden en omgeving in kaart te brengen met het Citizen
Science project OEVERPLANTEN.
In een polderlandschap en in de bebouwde kom bieden oevers vaak goede kansen voor
‘wilde natuur’ en belangrijke schuilplaatsen voor diverse planten- en diersoorten. Naturalis
wil in kaart brengen met welke oevers het goed gaat en welke oevers van een beter beheer
zouden kunnen profiteren. Daarvoor zijn vele gegevens nodig en het zou mooi zijn als veel
mensen daarbij zouden willen bijdragen door oeverplanten te bekijken en door te geven.
Voor het vierde jaar, vanaf 15 mei en tot 15 september 2021, kan iedereen die het leuk vindt
opnieuw ‘oeverexpert’ worden. Zo draag je bij aan nuttige gegevens voor het onderzoek,
onderwijs, beleid en advies en ook ervaar je de sloten en oevers op een andere manier. Het
leren en beleven van onze mede-onderzoekers is voor ons heel belangrijk. ‘Oeverchecken’ is
leuk en nog leuker dit jaar met de gloednieuwe app.
Het onderzoeksgebied ligt tussen Den Haag, Gouda en Haarlem. Kies oevers in jouw buurt of
stap op je fiets en kies onderweg oevers uit, bijvoorbeeld langs de belevingsroutes in de
regio(*). Oeverchecken is een coronaproof activiteit die je op je eentje of met een vriend
kunt doen.
Je hoeft geen specialist te zijn om te helpen. De 24 indicatorplanten leer je snel herkennen
via foto’s, filmpjes en quizzen op onze website; enkele ken je zeker al. Gaandeweg word je
een specialist in de herkenning van oeverplanten.
Ga zelfstandig aan de gang met de handleiding en informatie op de website
www.mijnoeverplanten.nl of doe op maandag 17 mei om 20:00 uur mee met de online
workshop & kennismaking. Heb je vragen, wil je je aanmelden? Mail naar:
oeverplanten@gmail.com (voor vragen; Jacqueline Henrot) of Maddyvanholland@ziggo.nl
(aanmelden workshop).
Wil je andere planten en dierensoorten op de oevercheck locatie aanmelden? Gebruik
daarvoor de beeldherkenningsapp ObsIdentify en www.waarneming.nl . De Citizen Science
werkgroep OntdekNatuur in jouw Buurt www.ontdeknatuurleiden.nl ondersteunt het
project Oeverplanten en biedt regelmatig workshops over ‘Herken en registreer wilde
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planten en dieren met je smartphone’. Neem contact daarvoor met
ontdeknatuur@gmail.com.

In 2018-2020 waren er 1600 oeverchecks op de kaart door mede-onderzoekers (jullie!),
onderzoekers en studenten op de kaart gezet. We danken van harte de leden van IVN en
KNNV die hebben meegedaan.
(*) https://www.fietsnetwerk.nl/partners/belevingsroutes-leidse-ommelanden/

Met vriendelijke groeten,
Jacqueline Henrot

3. Doe mee met de actie 'Maai mei niet'
Geef de natuur een forse duw in de rug en tel de bloemen
in je tuin op 29 en 30 mei.
Door je gazon niet of minder te maaien, geef je de kans aan
heel wat andere planten. Zo leg je een rijkelijk buffet aan
voor allerlei beestjes: bijen, kevers, vlinders, hommels. Die
extra insecten in je tuin lokken op hun beurt tal van vogels
en zijn cruciaal voor onze biodiversiteit. Bovendien is
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langer gras beter bestand tegen de droogte en hitte waar we de laatste tijd veel mee te
kampen krijgen. Niets dan pluspunten dus: minder inspanning, meer voordelen.
Mei: maai niet of minder; bepaal hoeveel gras je niet of minder vaak zult maaien. Laat je
creativiteit de vrije loop! Kies voor een strook wel en een strook niet gemaaid, laat een cirkel
of vierkant in het midden van je gazon groeien en bloeien…
Juist in het jaar van de tuin is het leuk om te ontdekken hoe je de biodiversiteit van je tuin
kunt vergroten. Hoe pak je het aan? Meer informatie hierover en hoe je mee kan doen; zie
website van ’Knack’: https://maaimeiniet.be.
4. Tweedelige online workshop voor Leidenaren: een levende tuin maak je zelf
Op donderdag 29 april en donderdag 6 mei van 20.00 tot 21.30 uur is er een 2-delige Zoom
workshop voor Leidenaren: een levende tuin maak je zelf. Deelname is gratis, je moet je wel
tevoren opgeven.
Lees er alles over op: https://www.ivn.nl/workshoplevendetuinleiden; daar kun je je ook
opgeven. Via onze eigen site kun je daar ook komen.
Tweedelige online workshop voor Leidenaren: een levende tuin maak je zelf | IVN
De zon op je gezicht, vlinders fladderen van bloem naar bloem, in een boom zingt een
merel… in een levende tuin is altijd wat te beleven. Rondom je eigen huis wordt het fijner en
gezonder voor jezelf, kinderen en dieren. Een groene, levende tuin heeft ontelbare
voordelen. Groen geeft inspiratie, plezier en ontspanning. Het helpt tegen wateroverlast en
zuivert de lucht.
www.ivn.nl
Vanwege de subsidie van de gemeente Leiden hebben Leidse ingezetenen voorrang, je kunt
op een wachtlijst voor als er plaatsen over zijn. De dag voor de workshop ontvang je een link
om deel te nemen.
5. Lezing over de herkenning van Wilde Bijen op dinsdag 11 mei
De Nationale Bijentelling was een groot
succes, er zijn bijna 200.000 bijen en
zweefvliegen geteld! De Werkgroep
‘Ontdek natuur in je buurt’ organiseerde
eerder een workshop voor beginners
over het tellen van bijen. Maar voor hen
die meer van de wereld van de wilde
bijen willen weten, houdt Gerard van der
Klugt een lezing over de grote diversiteit
en leefwijze van de wilde bijen. Met de
nadruk op groepen leren herkennen en
voor een deel ook afzonderlijke soorten
die voorkomen in de Leidse regio.
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Deze online lezing zal gehouden worden op dinsdagavond 11 mei van 20.00-21.15 uur via
ZOOM.
Vanaf 19.45 kunt u inloggen.
Aanmelden: bij maddyvanholland@ziggo.nl. U ontvangt 1 of 2 dagen voor de lezing de
inloglink met een gebruiksaanwijzing ‘hoe te zoomen’. Heeft u vragen over zoom? Mail
Maddy van Holland.
6. IVN-lid Anneli Meijer exposeert in Warmond
Onze IVN-afdeling kan prat gaan op een aantal leden met bijzondere talenten en kwaliteiten.
Eén daarvan is Anneli Meijer, die prachtige aquarellen schildert, met als inspiratie de natuur.
Een expositie van haar werk in een galerie in Warmond werd onlangs afgesloten, maar een
aantal aquarellen van haar zijn nog tot in juni te zien voor de ramen van restaurant Het Wapen van
Warmond, Dorpssstraat 90 te Warmond.
7. Doe je mee met de POLDERDAGQUIZ op woensdag 12 mei 2021 om 20.00 uur ?
De jaarlijkse Polderdag op Hemelvaartsdag werd altijd georganiseerd door de Stichting Land van Wijk
& Wouden. Bovengenoemde Stichting heeft met ingang van dit jaar haar activiteiten beëindigd. De
vier ANV’s (Agrarische Natuurverenigingen) vinden de Polderdag echter waardevol en willen dit
initiatief niet verloren laten gaan, maar de epidemie houdt ook dat in 2021 tegen. Daarom
organiseren zij een Polderdagquiz 2021 op woensdag 12 mei a.s. (20:00 uur). Iedereen kan meedoen
- in groepsverband, maar ook individueel - aan deze quiz, die zich toespitst op ‘de werkgebieden’ van
de vier ANV’s. De vragen gaan over van alles en nog wat en hebben uiteraard vooral te maken met
highlights en activiteiten in die gebieden
We nodigen u van harte uit om mee te doen aan deze leuke quiz, die een mengeling is van kennis van
de regio, van de natuur, van (agrarische) activiteiten, van heden en verleden.
Meedoen is eenvoudig: Klik deze link aan: www.wooclap.com/POLDERDAG en meldt U eenvoudig
aan met emailadres of social media account. Registreren kan nu al.
Zie voor meer informatie www.ivn.nl/leidseregio.

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2021/5
Redactie: Floris de Boer, Wietse Roodenburg en Hans ter Mors. De Nieuwsbrief komt uit bij
voldoende nieuws. Wie géén prijs stelt op deze Nieuwsbrief kan dit melden aan de secretaris van de
IVN Leidse regio, Ria Fijn van Draat (ivnleiden@hotmail.com). De site van onze IVN-afdeling is
https://www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio. Ook goed: www.ivn.nl/leiden.
In de maanden januari, mei en oktober verschijnt het gezamenlijke periodiek van de IVN Leidse regio
en de KNNV Leiden e.o. “Bladgroen”.
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