Jaarverslag 2020
Bestuur
IVN Eemland
1. Leden
Per 1 januari 2021 heeft IVN Eemland 189 leden, 15gezinsleden en 96 donateurs.
2. Bestuur
Het bestuur bestaat per 1 januari 2020 uit Miriam Kollaard (algemeen bestuurslid) Harm
Jan Luth (voorzitter), Piet van Dijk (secretaris) en Roel van Wijk (penningmeester). In het
najaar vervangt Wim Koster de laatstgenoemde als penningmeester. Wim Kok treedt aan
als vijfde bestuurslid. Wegens corona heeft het bestuur dit jaar maar vier keer vergaderd,
waarvan twee keer via Google Meet. Daarnaast is er informeel overleg geweest via de
appgroep van het bestuur.
3. Vertegenwoordiging
Miranda Engelshoven is sinds oktober 2017 lid van het Landelijk Bestuur van IVN, en dat
ben ik nog steeds. Tony Gaillard is als vertegenwoordiger van de provinciale IVN Utrecht
in de Landelijke Raad vervangen door door Maurits Heldring (van IVN ‘t Gooi). Maurits is
onlangs opgevolgd door Martijn Disco en Willeke van Soeren.
Piet van Dijk vertegenwoordigt het IVN Eemland in het Regio Overleg Utrecht , waar de
agenda voor de Landelijke Raad onder meer wordt besproken.
Verder zijn er (in)formele contacten via bestuur of werkgroepen met de gemeenten
Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest, met de Vereniging Vrij Polderland, met
milieucentrum Groene Inval in Baarn, met kinderboerderij De Veenweide in Soest,
Museum Soest, de Herenboeren van Soest, de Vrienden van de Eng, Vogelwerkgroep ’t
Gooi, Imkersvereniging Eemkwartier, Eetbaar Soest, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Groei en Bloei en coöperatie Eemsnoer. In 2020 treedt het IVN Eemland
op 6 oktober ook toe tot de partners van het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht.
4. Belangrijke besluiten
- Benoeming Ina Veldhuis als vertrouwenspersoon. Zij is dat ook voor het IVN Amersfoort.
- Acceptatie aanbod Vrijwilligersfonds Baarn om in voorkomende gevallen een bijdrage te

vragen voor waardering, deskundigheidsbevordering of werving van vrijwilligers of voor
het jubileum van de organisatie.
- Fabian Dooijeweerd wordt coördinator van de werkgroep communicatie, samen met
Miriam Kollaard en Piet van Dijk. Bettie Walland is op afstand lid zolang zij de website
verzorgt. Het bestuur gaat akkoord met een communicatieplan dat door hen is verzorgd
- Natuur Nabij komt in de zomer van 2020 voor het laatst uit. In plaats daarvan willen we
de nieuwsbrief verrijken met artikelen over de natuur, het liefst in ons eigen gebied.
- Museum Soest verzoekt ons of de vier gidsjes uit 2011 herdrukt mogen worden, dat is
geen probleem. We werken niet mee aan actualisatie van de informatie. Het museum kan
die wel van de IVN-app halen, waarop de gidsjes in de loop van de tijd worden
gedigitaliseerd.
- We gaan per 6 oktober een partnerschap aan met de Stichting Geopark Heuvelrug Gooi
en Vecht.
- Er wordt een contract met Paleis Soestdijk voorbereid over het gebruik van de moestuin
en de boomgaard. In februari 2021 wordt het afgesloten.
- Fabian Dooijeweerd en Len de Goede vormen de kascommissie voor het financieel
jaarverslag over 2020.
- De plannen voor Soestdijk worden gevolgd door Miranda Engelshoven en Harm Jan
Luth. Er worden ook mensen gezocht die de a.s. Omgevingsvisies van de vier gemeenten
Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest volgen.
- Het bestuur neemt kennis van het feit dat activiteiten wegens corona in 2020 nauwelijks
door konden gaan. Details hiervan staan in de verslagen van de werkgroepen.
5. Activiteiten
Door corona zijn veel activiteiten afgelast. In de zomermaanden waren er nog enkele
activiteiten omdat er toen meer ruimte was. Voor de details: zie de verslagen van de
diverse werkgroepen.
6. Ledenbinding
De communicatie met de leden verloopt voornamelijk via de maandelijkse Nieuwsbrief
die door de secretaris maandelijks wordt verzorgd. Daarnaast verschijnt minimaal drie
keer per jaar het blad Natuur Nabij. Leden kunnen ook op de website en via Facebook
kennisnemen van de activiteiten. In bijzondere gevallen kan ook een aparte mail naar alle
leden worden verstuurd. Ook informele contacten moeten niet worden onderschat.
Hiervoor wordt jaarlijks een nieuwjaarsreceptie gehouden, dit keer in Museum Soest. Ook
op de ALV is contact en ontmoeting belangrijk. Door corona is het er dit keer jaar weinig
van gekomen.

