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Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied
• activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie,
duurzaamheid en natuurbeheer
• te bevorderen dat overheidsbestuurders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud en
verbetering van de kwaliteit van de natuur en een duurzame leefomgeving
• daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur. Het landschap en een
duurzame leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau inclusief het voeren van
procedures en/of het indienen van bezwaarschriften tegen overheden
• verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-,
landschapsbescherming of duurzaamheid te adviseren, te ondersteunen of ermee samen te
werken
• het behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en
het water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening.

Activiteiten
De vereniging probeert haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door
• het organiseren van activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie,
duurzaamheid en natuurbeheer, waardoor en waarmee de bevolking in het werkgebied
wordt bereikt
• het op positieve wijze beïnvloeden van het beleid en de activiteiten van overheden binnen
het werkgebied op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, natuurbescherming en
duurzaamheid
• het ondersteunen van het werk van het onderwijzend personeel van de scholen, gevestigd in
het werkgebied, voor zover het natuurbeleving, natuureducatie en duurzaamheid betreft
• alle andere wettige middelen en meer speciaal het aantekenen casu quo indienen van
bezwaar en beroep, in woord en/of geschrift zowel op administratiefrechtelijk als
strafrechtelijk als civielrechtelijk gebied, tegen (rechts)handelingen in strijd met datgene wat
de vereniging casu quo IVN nastreeft.
Een vijftiental werkgroepen ondersteunt het bestuur hierbij. Voor hoe zij onze doelstellingen weten
te vertalen in volop levende activiteiten verwijzen wij naar ons laatste jaarverslag. Deze activiteiten
vormen geen statisch geheel, worden voortdurend aangepast aan de omstandigheden. Zo is de
werkgroep Scholenwerk haar aanbod gestuurde manier van werken (via projecten uitgevoerd door
schoolgidsen) aan het ombuigen naar een meer vraag gestuurde werkwijze, waarbij Natuurouders
een belangrijke rol spelen. En jubileumjaar 2020, het jaar van ons 50-jarig bestaan, heeft geleid tot
het organiseren van veel aantrekkelijke jubileumactiviteiten, waarvan uiteindelijk ten gevolge van de
coronamaatregelen alleen het project Soortenjaar uitgevoerd kon worden, met veel succes
overigens. Ook is een eigen jeugd-IVN in de maak.

Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit
• jaarlijkse contributies van gewone leden
• bijdragen van niet-leden
• inkomsten via het organiseren van wandelingen en cursussen
• subsidies
• bijdragen van terreinbeheerders
• Rabo clubsupport.

Beheer en besteding van het vermogen
Hiervoor verwijzen wij naar het financieel verslag, voorzien van een uitgebreide toelichting.

Beloningsbeleid voor het bestuur
De bestuursleden oefenen hun functie onbezoldigd uit. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.
Dit geldt eveneens voor alle coördinatoren van werkgroepen en hun leden.

