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Jaarverslag 2020 IVN Rijk van Nijmegen
Korte inleiding
Het jaar 2020 startte voortvarend. Vanuit de werkgroepen werden er veel plannen
gemaakt over hoe in 2020 aan de gang te willen gaan. Ook het bestuur had er zin in
om vanuit het IVN Rijk van Nijmegen het jaar 2020 weer tot een succes te maken.
Toen kwam de pandemie, Covid19 of ook wel corona genoemd. Vanaf 11 maart
moesten alle buiten activiteiten worden gestopt en mocht er ook niet meer
gezamenlijk vergaderd worden. De verwachting was dat we rond de zomer wel weer
op de oude, normale manier aan de slag konden gaan. Daar heeft het ook heel even
naar uit gezien. Maar helaas, in september begon de besmettingsgraad weer op te
lopen, de buiten activiteiten, voor zover ze weer waren opgepakt, moesten worden
gestopt.
Vergaderen was alleen nog maar mogelijk via teams, skype of zoom.
Daar hebben we ons, ondanks soms frustraties en problemen, goed doorheen
geslagen. Uit de afzonderlijke verslagen van de werkgroepen blijkt dat er, ondanks
de corona beperkingen, toch nog verrassen veel is georganiseerd en gedaan.
Hopelijk kunnen we, als we allemaal zijn gevaccineerd, in 2021 weer aan de slag met
onze IVN-activiteiten.

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van het IVN Rijk van Nijmegen is als volgt. Er is een bestuur met een
voorzitter een penningmeester, een secretaris en 2 stuurgroep leden.
Onder dit bestuur zijn 8 werkgroepen actief, met een coördinator als voorzitter en centraal
aanspreekpunt.
IVN Rijk van Nijmegen maakt deel uit van Regio Rivierenland, één van de IVN-regio's in het
land, samen met de overige IVN-afdelingen in het Rivierengebied.
In dit regio-overleg worden stukken van het Landelijk Bestuur en de Landelijke Raad
besproken en voorbereid. De Landelijke Raad is het 'verenigingsparlement'
van IVN. De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 22 verenigingsregio's en de
jongerenorganisatie WoesteLand.
Het IVN is nu nog opgedeeld in stichting IVN (beroepskrachten) en verenigingen IVN
(vrijwilligers). In 2020 is gestart met het samenvoegen van beide structuren tot één IVN.
Door de corona is de samenvoeging nog even uitgesteld.
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DEEL 1
Jaar 2020 IVN Rijk van Nijmegen in één oogopslag
per 31 december van:
IVN-leden
waarvan actief als vrijwilliger
leden met gidsdiploma
donateurs

2020
543
138
109 *)
30

2019
506
ca.125
110 *)
30

2018
447
ca. 100
90 *)
37

2017
391
ca. 110
90 *)
40

Excursies (aantal)
deelnemers excursies
aangevraagde wandelingen (aantal)

6
75
6

26
796
58

29
690
45

26
650
50

deelnemers aangevraagde wandelingen

78

701

535

688

overige activiteiten / Natuur en Ouderen
deelnemers overige activiteiten

7
?

23
248

19
ca. 300

17
230

kinderactiviteiten(schoolverband)
aantal deelnemers scholen

18
404

…
…

...
...

51
1303

deelnemers ontdekkingstochten jeugd
deelnemers totaal

24
428

…
536

...
865

155
100*)

deelnemers groencursus
deelnemers overige cursussen

0
24

68
92

74
25

63
55

projecten werkgroep Groen en Ruimte

19+23

16+21

14 +16

22

deelnemers excursies wg Groen en Ruimte 59

203

208

384

Mens/werkdagen in de natuur wg PN

165

285

332

316

wandel/ fietsboekjes waaraan gewerkt
verkochte wandelboekjes

2
323

10
719

6
865

2
738

Verspreide folders ed.
aantal / totaal oplage
*) geschat

1 / 75

3 / 2500

---

---

4

*)
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DEEL 2
Jaarverslagen werkgroepen 2020
Werkgroep Natuurpaden
Werkgroepleden per 31-12-2020
Coördinator: Dirk van Diejen
Leden: Ria van Gaal, Emmy Meijers, Wim van Hoorn, Ben Polman, Piet Abrahamse,
Els Warringa
Samenwerking
Extern
Met Staatsbosbeheer en met Natuurmonumenten, vooral om eventuele beheersplannen en
veranderingen in het natuurbeleid te kunnen vermelden in de (nieuwe) uitgaven van de
wandelboekjes.
Verder is er een samenwerking met drukkerij DPN Rikken Print en worden contacten
onderhouden met diverse afnemers en vaste verkoopadressen.
Intern
Met de penningmeester is contact over offertes van nieuwe uitgaven en het prijsbeleid van
de wandelboekjes.
Met de werkgroep Communicatie is zo nodig overleg omtrent het invullen van de pagina van
Natuurpaden op de website van IVN-Rijk van Nijmegen en mededelingen van de werkgroep
in de Bladsmoes en Nieuwsbrief.
Verkoop van Natuurwandelingen
In 2020 waren er elf courante uitgaven van de natuurwandelboekjes.
Van de wandelingen in Westermeerwijk (bij Berg en Dal) en in het Volkspark De Goffert staat
een verkorte versie als pdf-bestand op de website.
De werkgroep Natuurpaden levert boekjes aan de Bastei, het VVV-kantoor aan het Keizer
Karelplein, boekhandel Dekker vd Vegt en beide natuurwinkels Van Nature.
Verkoop vindt ook plaats via de ‘winkel’ van de werkgroep Communicatie, en door de
werkgroep zelf.
De prijs van de boekjes kon op een aanvaardbaar niveau blijven: € 3,95 voor een boekje met
een enkele wandeling en € 4,95 voor een boekje met twee beschreven wandelingen.
In totaal werden, ondanks de beperkingen van de coronacrisis, er dit jaar 323 boekjes
verkocht.
Terugblik op 2020
In januari is het wandelboekje ‘Landgoed Nederrijk en Landgoed Holthurnse Hof’
uitgebracht. In juli is het ons nog gelukt om een gezamenlijke wandeling (met voldoende
afstand) te maken in de buurt van De Horst en het gebied van de Bruuk.
Alle andere activiteiten, zoals het voorbereiden en uitbrengen van nieuwe wandelingen, is
door de coronapandemie op een laag pitje gezet en op de lange baan geschoven. Teksten en
6

afbeeldingen uitwisselen per email is mogelijk, maar gezamenlijk bijpraten en overleggen
lukt niet omdat het aanhouden van de onderlinge afstand bij iemand thuis of eventueel op
een neutrale locatie niet mogelijk is. Dus de plannen om wandelingen te beschrijven in de
Overasseltse en Hatertse vennen, de Bruuk en in de Weurtse Plaat zijn opgeschoven naar
een moment dat veilig onderling contact weer kan.
Wel zijn er dit jaar enige vorderingen gemaakt met wandelroutes in GPS-vorm via het format
van het landelijk IVN. De werkgroep had in 2019 een route uitgezet in de Heerlijkheid Beek
en in de Weurtseplaat (de uiterwaarden van de Waal nabij Weurt). In 2020 is gewerkt aan
een route door het stadsdeel Lindenholt in Nijmegen en is een route door Heumensoord
(van Vitens) uitgewerkt. Deze zijn en komen beschikbaar in de app ‘IVN Routes’.

foto 1: tonderzwam met sporen op de hoed

Plannen voor 2021
Definitieve plannen zijn er op dit moment niet. Het is afwachten tot de coronapandemie
onder controle is en/of ieder van ons is gevaccineerd. De doorgeschoven plannen van 2020
kunnen dan mogelijk gerealiseerd worden.
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Werkgroep Groen en Ruimte
1 Werkgroepleden per 31-12-2020
Gerben van den Berg, Susan Boonman, Marcel Bingley, Marjolein Hermsen, Nol van der
Horst, Geerten de Jong, René Koene, Cyril Liebrand, Jocky Naderman, Chris Peeters, Bea
Peeters-Nillesen (coördinator), Nico van der Poel, Thomas Rijniers, Jacqueline Veltmeijer, Els
Warringa.
In 2020 is geen gebruik gemaakt van de 2 leden, die alleen actief bij Groen en Ruimte willen
zijn voor excursies.
In totaal: 15 leden.
2. Terugblik op 2020:
De werkgroep heeft in 2020 zeven keer een strategie- en informatievergadering gehouden
met haar leden, waarvan 4 digitale vergaderingen, 2 op de Bastei en één vergadering op de
Hof van Wezel in Beuningen, gecombineerd met een rondleiding op de landerijen en het
nieuw van Staatsbosbeheer gekochte bos. In 2020 is de werkwijze - gestart in 2018 voortgezet om steeds meer in subgroepen te werken en vergaderen en daarover in de
gezamenlijke strategievergaderingen te berichten. Enkele sub-werkgroepen: Deltaplan
Biodiversiteitsherstel, Bomen en Bossen, Leisurelands en Open Monumentendagen. Verder
is gebruikelijk dat voor de diverse klankbordgroepen of andere aandachtsgebieden minimaal
2 of 3 werkgroepsleden verantwoordelijk zijn. Begin 2020 is aan alle leden gevraagd hun
prioriteiten betreffende de werkgroep Groen en Ruimte kenbaar te maken.
Groen en Ruimte is aanwezig geweest bij Politieke avonden van de 5 gemeenten in het Rijk
van Nijmegen, heeft ingesproken over relevante onderwerpen en diverse overleggen met
(beleids-)ambtenaren gevoerd. En heeft tevens contacten onderhouden met andere natuuren milieugroeperingen, bewonersraden en overige voor het werk relevante organisaties.
Verder heeft de werkgroep geparticipeerd in de volgende klankbord- of overleggroepen
met de eveneens volgende aandachtspunten gedurende het gehele jaar:
- Gemeente Nijmegen, Nieuwjaarsbijeenkomst bijgewoond; Evaluatie ecologisch
groenbeheer en maaibeheer, zienswijze IVN naar College B&W, cc. naar portefeuille
wethouders; Omgevingsvisie Nijmegen: zienswijze gestuurd naar college B&W en
projectgroep over toekomstplan Kanaalzone-Zuid en Winkelsteeg; 2 leden werkgroep
aanwezig geweest bij informatie bijeenkomst over Kanaalzone-Zuid en Winkelsteeg in
Jan Massinkhal (coronaproef); digitale bijeenkomst gevolgd over brug in Geologenstrook
Dukenburg, nabij beverhol met jongen; deelgenomen aan klankbordgroep Bomenbeleid
Nijmegen; Westermeerwijk zienswijze naar B&W en Raad over MTB-route en Vliegend
hert, daarna inspraak voor Raad; digitaal kennismakingsgesprek met stadsecoloog
Ingeborg Swart.
- Gemeente Berg en Dal, 3 bijeenkomsten van het Partneroverleg Landschap Berg en Dal
met veel ambities en thema’s, zoals: Waldboeren in het Nederrijk, Landschapsparade,
zonnevelden buitengebied Groesbeek en RWZI Millingen aan de Rijn, actieplan Natuur
Inclusieve landbouw en langdurige verdroging. Hernieuwde opstart Regiegroep
Natuurverbindingen Berg en Dal en opstart Regiegroep Biodiversiteit.
- Gemeente Heumen, Nieuwjaarsbijeenkomst bijgewoond; aanwezig geweest bij Politieke
avond over het zoeken naar locaties voor windmolens op de grens van Malden en
Nijmegen. Na voorstellen in het kader van het LOP (Landschapsontwikkelingsplan) en
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inbreng in het kader van het Duurzame Energieland in 2019, ontstond eind 2019 het idee
om te komen tot een biodiversiteitswerkgroep Heumen, na analogie van eenzelfde
werkgroep in Berg en Dal. In januari werd aangeschoven bij de Werkgroep Groen
Erfgoed, onderdeel van het Erfgoedplatform Heumen. Het voorstel vond geen
weerklank. Wel werd IVN RvN uitgenodigd als deelnemer mee te draaien in Groen
Erfgoed. Na de bijenkomst van 2 maart viel het werk door corona-perikelen echter stil. In
oktober werden de contacten weer opgepakt. In december vonden consultaties plaats
van stakeholders in het kader van de op te stellen Omgevingsvisie. Hierbij waren naast
Erfgoedplatform, Groen Erfgoed ook IVN vertegenwoordigd. Ook werd door de
gemeente een biodiversiteitsplan aangekondigd, waarvoor IVN in een klankbordfunctie
werd uitgenodigd. Beide processen zijn nog gaande.
- Gemeente Beuningen, Overleg met wethouder P. de Klein en ambtenaar P. van der Geijn
over bomenbeleid en met ambtenaar S. Bouwens over de Biodiversiteitsnota en
Zienswijze IVN geleverd. De Biodiversiteitsnota en de Omgevingsvisie zullen tegen de
zomer 2021 in bespreking komen.
- Gemeente Wijchen: Presentatie Historische heggen en wallen in de gemeenten Wijchen
en Heumen bijgewoond. Zienswijze op Beleidsplan Natuur en Biodiversiteit ingediend en
digitaal tijdens bijeenkomst ingesproken. Vooroverleggen over beleidsplan gevolgd,
Raadsvoorstel Ontwikkelingsvisie Berendonck vooroverleg gehad met Natuur en Milieu
Wijchen. Natuur en Milieu Wijchen heeft ingesproken namens IVN Rijk van Nijmegen en
NMW. Bijeenkomst digitaal gevolgd.
Gehele jaar samengewerkt met de Stichting Natuur en Milieu Wijchen.
Andere grote projecten het gehele jaar door:
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-

Bomenbeleid en beheer gemeente Nijmegen: overleg met kwaliteitsbeheerders Groen
en Beleidsadviseur Groen en Water over kapbeleid. Van de 14 Stadsbosjes overzicht en
kaart gemaakt en doorgestuurd naar betrokken partijen. Aan bewoners Tolhuis advies
gegeven over te kappen notenboom, die groeide in gemetselde tuinmuur vlak bij huis. In
Brakkenstein over kappen bijna dode boom nabij speelplaats school. Aan omwonenden
stadsbosje Dukenburg over keveroverlast.
Vitaliteit bekeken van bomen bij de Oude Haven, zodat omwonenden met
achtergrondkennis overleg konden voeren met bouwonderneming, die deze bomen
wilden kappen, vanuit de stelling dat ze niet meer vitaal waren. Waren nog wel vitaal!
Met andere bouwonderneming overlegt over te kappen oudere vitale boom aan de rand
van winkelcentrum Meijhorst in verband met aan- en afvoerweg. Tijdens overleg tot de
ontdekking gekomen dat een tijdelijk geplaatst stoplicht het kappen zou kunnen
voorkomen. Daarna een tijdelijk stoplicht geruild voor een boom, die nog steeds vitaal
staat te wezen aan de rand van dat winkelcentrum. Diverse korte informatieve vragen
over bomen beantwoordt aan inwoners van Nijmegen.

-

Stadsbosje Limosterrein: Via Groengroep Limos kaprapport ontvangen van de gemeente
Nijmegen, inhoudende 49, vaak oude bomen, die gekapt moeten worden, een enorm
onderdeel van dat bosje. Aantal keren bomen bekeken aan de hand van dat rapport,
daarna in het bos meerdere keren overleg met Groengroep en groenambtenaren gem.
Nijmegen. Uiteindelijk overeenkomst: 17 bomen kappen, de rest van de bomen
kandelaberen, waarbij veiligheid leidend zal zijn. En het bosje nog bos blijft.
Stadsbosje tussen de Graafseweg en de Oude Graafseweg: door omwonenden om hulp
gevraagd bij een grote bedreiging van dat al meer dan 75 jaar ongestoord bosje. Afdeling
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-

-

verkeer heeft plannen gemaakt om een fietspad uit te graven en aan te leggen door dat
bosje voor een iets kortere verbinding. Buiten situatie met omwonenden bekeken,
aangegeven dat er Nijmeegse Natuurparels groeien in het bosje en plannen gemaakt
voor acties door omwonenden en Groen en Ruimte. Telefoongesprekken gevoerd met
ambtenaren Groen en Verkeer, uitgebreide zienswijze gestuurd naar college B&W, de
Raad en betrokken ambtenaren. Eind februari 2021 was er een feestje: brief van
wethouder Harriët Tiemens: de mogelijkheid om een fietspad aan te leggen door het
bosje werd geschrapt
Radboud Universiteit, vanuit de werkgroep ‘Verhoging biodiversiteit van het
universiteitsterrein’ o.a. bezig geweest met de aanleg van een Tiny Forest. Buitenles
gegeven in het herkennen van inheemse bomen en struiken en meegedacht over te
planten inheemse bomen en struiken op die grondsoort. Besproken hoe jeugd van
Basisschool Brakkenstein in coronatijd bij het Tiny Forest betrokken kan worden: door
een naam te laten bedenken voor het bosje.
Groen Hees: Adviesbijeenkomsten voor een meer biodivers Hees. Een project met de
gemeente Nijmegen en een werkgroep van wijkbewoners.
Goffertpark: Vragen gesteld rondom kap van vitale niet storende jonge bomen in
Goffertpark, daarna is kap stil gelegd tot nieuw bomenbeleid effectief wordt. Gehele
jaar: feedback geven op andere vernieuwingen in het park, zoals het planten van
struiken.

Biodiversiteitsprojecten
In Nijmegen zijn vanuit de nota ‘Natuurparels’ in een aantal wijken biodiversiteitsprojecten
gestart. En er wordt gewerkt aan een ínteractieve kaart’ waarop inwoners van die stad alle
biodiversiteitsprojecten kunnen zien, met elkaar in gesprek kunnen komen en hulp aan
deskundigen vragen.
Naar aanleiding van publicaties over bestrijding van de eikenprocessierups is aan de 5
gemeenten in ons werkgebied gevraagd terughoudend te zijn met gifgebruik.
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Ook is aan die 5 gemeenten gevraagd bij de revitalisering van bedrijfsterreinen aandacht te
besteden aan meer biodiversiteit.
Alle tuincentra in het Rijk van Nijmegen zijn aangeschreven om geen met gif
voorbehandelde planten te verkopen (in samenwerking met: Steenbreek en Floron). In 2021
komt een publiekscampagne daarover.
Gamma en Karwei zijn benaderd over stoppen met de verkoop van glyfosaat, ze bleken al
eerder gestopt te zijn.
- Berg en Dal, Oranjelaan: advies inzake aanleg park.
- Leisurelands: samenbrengen van collega natuurorganisaties, die ook
belangstelling hebben voor opnieuw opbouwen contacten met Leisurelands om
zo kansen te benutten voor het versterken van de natuurwaarden van de
Berendonck. Coalitie gesmeed tussen IVN RvN, Natuur en Milieu Wijchen, Natuur
en Milieu Gelderland, Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o en Das en Boom.
Leisurelands verzocht om gezamenlijke bijeenkomst begin oktober op neutraal
terrein Landgoed Grootstal en afspraken voor de toekomst. Eind oktober
gezamenlijke schouw in de Berendonck voornamelijk over beheer en
natuurwaarden. Verslag over afspraken gemaakt en verspreid. Eind november
digitale vergadering over voortgang en nadere afspraken. Ondertussen
ontmoeting bij beleids- en andere plannen in de gemeente Wijchen met de
mensen van Leisurelands en IVN RvN en Natuur en Milieu Wijchen.
-

-

-
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Open Monumentendag 2020, gehele jaar organisatievergaderingen. Thema
2020: Ter leering endevermaeck op zaterdag 12 en zondag 13 september. In
Nijmegen op Landgoedgoed Grootstal de enige coronaproeve buitenactiviteit,
totaal aantal deelnemers ruim 75. Langs de IVN-stand over natuurwaarden en de
dassenburcht geturfd 59 volwassenen en kinderen.
Groesbeekse bos: contact over ontwikkelingen en kapbeleid Staatsbosbeheer,
mailcorrespondentie en telefoongesprekken over MTB’ers/wandelaars en
ervaringen van IVN-ers. Twan Teunissen, teamleider Staatsbosbeheer
Rivierenland-Oost geeft standpunt SBB weer tijdens de werkgroepsvergadering
Groen en Ruimte op 19 oktober.

Ook aandacht is besteed aan:
- Bloemrijke dijken Nijmegen-West, brief met voorstellen en bijbehorend kaartje is
verstuurd aan Waterschap Rivierenland.
- Bruuk, eind augustus is gestart met werkzaamheden ten behoeve van het behoud en
versterken van dit botanisch bijzondere moerasgebied. Blauwgraslanden worden
hersteld en uitgebreid, hiervoor is voldoende oppervlakte- en grondwater nodig en
wordt de waterstand in De Bruuk verhoogd o.a. door vernieuwen stuwtjes en belemen
sloten en greppels. Veldwandeling bijgewoond door uitvoerende organisaties en
provincie Gelderland. Verder op de hoogte gehouden door Nieuwsbrief Provincie.
- Dekkerswald, brainstorm over omvormingen van het terrein en de nieuwe
Omgevingswet. Zodra er nieuwe feiten te melden zijn over die omvormingen wordt
contact opgenomen met de organisaties van de brainstorm.
- Zonnepark Bankhoef, op verzoek van bestuur wordt deelgenomen aan de projectgroep.
Opdracht projectgroep zorgen voor invulling voorwaarden om tot een zonnepark te
komen. In contact met omwonenden, de gemeente en collega natuurorganisaties.
Nascholing
IVN Klimaatcursus; symposium IVN Het nieuwe tijdperk; Radboud Universiteit cursus
Biodiversiteit in crises.
Verder zijn het gehele jaar digitale bijeenkomsten/Webinars bijgewoond over Biodiversiteit,
Regionale Energie Strategie, energietransitie, Bomen en Bossen, (natuurinclusieve)
landbouw, natuurinclusief bouwen, exoten, bodem, (grond- en oppervlakte) water, droogte,
klimaatveranderingen. Voor ieder werkgroepslid geldt dat zij nog nooit zo vaak achter hun
computer/laptop, tablet of iPad hebben doorgebracht.
3. Vooruitblik 2021: De werkgroep is van plan om:
- Beleid en beheer over openbaar groen, natuurgebieden en water te volgen, gevraagd en
ongevraagd advies te geven, in te spreken op Politieke avonden en Zienswijzen in te
dienen bij de 5 gemeenten in het Rijk van Nijmegen;
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-

-

-

Vergroting van de biodiversiteit als leidend thema voor alle
activiteiten centraal te stellen;
Samen te werken met de projectgroep van het bestuur,
begin 2021 ingesteld;
Te participeren in relevante overlegplatforms en commissies
over openbaar groen, natuurgebieden, water en daarvoor
contacten te onderhouden met wethouders, raadsleden, en
beleidsambtenaren;
Excursies te geven tijdens het 35ste Open
Monumentenweekend en de organisatie-vergaderingen van
de Commissie Open Monumentendagen Nijmegen bij te
wonen;
Samen te werken met andere natuur- en
duurzaamheidsorganisaties, bewoners- en wijkraden.
Cursusdag blessen te organiseren en uit te voeren;
Vergroting van de biodiversiteit als leidend thema voor alle
activiteiten centraal te stellen met flinke bijdrage aan special
over biodiversiteit in de herfsteditie van de Bladsmoes.

Werkgroep Groen en Ruimte bereikmeting:
- 19 grote projecten en klankbordgroepen het gehele jaar door
- 23 kleinere projecten zoals boven vermeld
Aantal deelnemers aan activiteiten/excursies werkgroep Groen en Ruimte:
14-9 Open Monumentendag, stand met informatie over natuur en dassen op Landgoed
Grootstal: 59 deelnemers.

JeugdEducatie
In 2020 hebben vele schoolkinderen en begeleiders weer van de natuur kunnen genieten,
dankzij de vrijwilligers van de werkgroep JeugdEducatie.
Natuurlijk moeten de vrijwilligers ook geïnspireerd worden. Daarom organiseert de
werkgroep in 2020 de maandelijkse bijeenkomsten anders: bijscholing en inspiratie, voor en
door de vrijwilligers. Iedere maand neemt een andere vrijwilliger ons mee naar haar/zijn
lievelingsplek, waar we -na de goede vergadering – worden meegenomen naar hele
verschillende werelden:
* Tiny Forest in De Refter;
* voorlichting van de KION over omgang met peuters;
* Het terrein van Kadans in Nederasselt;
* De tuinen van het Land van Ooij met the web of life;
* Hartje Groen in Schaijk met Docus de Das;
* De Veldschuur in Bemmel.
We zijn zo lang mogelijk op verantwoorde wijze doorgegaan, uiteindelijk gooiden de coronamaatregelen toch roet in het eten.
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De kracht van de werkgroep JeugdEducatie is dat de vrijwilligers met hun verschillende
zienswijzen, achtergronden, leeftijd, karakters en uitingsvormen het telkens weer voor
elkaar krijgen de deelnemende kinderen (en begeleiders) te enthousiasmeren voor de
natuur. Een andere kracht is dat ze er telkens weer staan, ook al neemt het aantal
vrijwilligers af en de leeftijd toe.
Ik geniet ervan dat ‘mijn’ vrijwilligers zoveel veerkracht hebben. Sommigen zijn al zo lang lid,
dat de geschiedenis zich weer herhaalt: wat oorspronkelijk ‘zus’ ging, moest later ‘zo’. Nu
ontdekken we dat ‘zus’ misschien toch wel weer beter werkt. Ze gebruiken hun ervaring om
geïnspireerd aan de slag te blijven. Chapeau!
Ik wens de werkgroep toe dat we nieuwe manieren vinden om kinderen toegang te geven
tot de natuur, en ze ook daadwerkelijk de natuur in te krijgen. En dat deze manieren ertoe
leiden dat er meer vrijwilligers toetreden tot de groep
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Werkgroep praktisch natuurbeheer
Werkgroepleden per 31-12-2020
Aad Binkhorst, Martine Boonk, Angela Bouwmans, Alide Bouwknecht, Dennis Breuker, Lies
Brinkmann, Lucie Burgers, Koen Delen, Elly Derks, Mark van Deursen, Ad Dingemanse, Ton
Ebben, Peter Engelhard, Joop Fürer, Pauline Gesink, Helma Groenen, Jos Grote Punt, Arjo
Hammink, Hanneke Hellegers, Gabriëlla Hendriks, Ton Jansen, Martijn Jeursen, Geerten de
Jong, Koby van der Knaap, Marie-Louise de Kort, Wim van Lent, Cyril Liebrand, Sylvia te
Lintelo, Hans Maertens, Maïta van der Mark, Hugo Masselink, Hilmar Meijnen, André
Miedema, Gerard van Miltenburg, Jocky Naderman, Henri Nijkamp, Hans Oosterbaan, Chris
Peeters, Wim Petersen, Nico van der Poel, Bert Puijk, Joost Ramakers, Naomi Reitsma, Pieta
Roeffen, Frans Rouweler, Janneke de Ruwe, Adriaan ter Stege, Jos Swarte, Henk Theunissen,
Pieter Thissen, Karin van Toor, Gerard van de Ven, Eric van de Vijver, Pieter de Vlieger, Carl
Willems, Michiel Wolberink, Gabriël Zwart.
Werkdagen 2020
11 januari
Boomgaard Leuvensbroek
1 februari
Boomgaard Palland
22 februari De Halve Maan
7 maart
Munnekeveld
5 september Bloemendal
12 september Bloemendal
26 september Boomgaard Overasselt
10 oktober Boomgaard Palland
10 oktober De Heselenberg

27 deelnemers
22 deelnemers
29 deelnemers
21 deelnemers
15 deelnemers
14 deelnemers
12 deelnemers
20 deelnemers
5 deelnemers

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten staan werken op hun terreinen nu niet toe. Dat
heeft zoals te verwachten behoorlijke invloed gehad op ons werkrooster. Vijf werkdagen zijn
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afgelast vanwege de lockdown en andere beperkende regels: De Heselenberg, De But, Het
Zwanenbroekje en De Bruuk (2x). Voor de werkdagen in september en oktober hebben we
het aantal deelnemers moeten beperken.
Op Bloemendal zijn we tweemaal aan de slag geweest vanwege de grote hoeveelheid werk.
Bloemendal is een terrein in park Staddijk waar we dit jaar voor het eerst gewerkt hebben.
Het terrein wordt eind augustus/begin september gemaaid en onze taak is het opruimen van
het maaisel.

Verder werkte PN actief mee aan
het bestrijden van de invasieve
exoot Reuzenberenklauw op
verschillende locaties in Nijmegen
waaronder stadspark Staddijk
Ook de Landelijke natuurwerkdag
in november is niet doorgegaan
vanwege corona. Dit jaar zou
Praktisch Natuurbeheer sowieso
niet hebben meegedaan.
Degenen die de organisatie de
afgelopen jaren hebben gedaan zijn met hun werk gestopt en er zijn nog geen opvolgers
gevonden. We streven ernaar om in november 2021 weer mee te doen aan deze activiteit.
We hopen dat we in 2021 de activiteiten weer op kunnen pakken. Als we daarvoor de opzet
moeten veranderen, doen we dat, bijvoorbeeld door in kleinere groepen te werken of door
meer werkdagen in te plannen.
Werkuren
De deelname aan de werkdagen vóór corona was heel hoog, een gevolg van de groeiende
belangstelling voor ons werk. De nieuwe aanmeldingen blijven binnenkomen, zelfs in deze
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tijden waarin we niet actief kunnen zijn. Blijkbaar trekt het werk van PN, op detailniveau
bijdragen aan de natuur en de biodiversiteit, veel mensen aan.
In september en oktober hebben wij gewerkt met strakkere regels met betrekking tot het
aantal deelnemers en de manier van werken. Dat betekende werken in kleine groepen, niet
meer gezamenlijk koffiedrinken en geen soep meer na afloop. Daarom was het noodzakelijk
van tevoren vast te stellen hoeveel mensen konden komen om veilig werken te garanderen.
Het was dus niet mogelijk om zo maar te komen maar men diende zich in te schrijven voor
een werkdag.
Het aantal gewerkte uren in 2020, uitgaande van ongeveer 4 werkuren per persoon, komt
uit op ongeveer 660.
Werkgroep
Het aantal leden van de werkgroep is 57. Er zijn 8 belangstellenden waarvan sommigen al
een keer hebben meegewerkt en een aantal heeft zich de laatste maanden gemeld en zijn
dus nog niet actief geweest.
Dit jaar zouden vier mensen meedoen aan de cursus Veldhulpverlening, maar die cursus is
helaas afgelast.
Leden van Praktisch Natuurbeheer zijn tegenwoordig actief in wijken (HatertseHei/Grootstal
en Lindenholt). Zij werken met bewoners om het groen in de wijk op pel te houden of te
verbeteren.
Tevens zijn er contacten met de werkgroep Groen en Ruimte over mogelijke deelname aan
projecten in de stad.
De Masters
Een kleine groep mensen werkt eenmaal per maand op vrijdag op Heumensoord voor
Natuurmonumenten. Dit jaar is er zesmaal gewerkt met gemiddeld zes deelnemers.
Tweemaal heeft een groep werkzaamheden verricht op het terrein van Villa Klein Heumen.
De gereedschapskarren van Praktisch Natuurbeheer staan geparkeerd op het terrein van de
villa en als dank daarvoor verrichten wij onderhoud op het terrein van de villa.

Met drie uur werktijd per dag levert dat ongeveer 140 werkuren op.
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Gereedschap
In 2019 is ingebroken in onze gereedschapskar, waarbij dure telescoopzagen zijn gestolen.
Wij hebben besloten niet zelf nieuwe zagen te kopen maar die te lenen van de Stichting

Landschapsbeheer Gelderland.
Wat brengt het komende jaar?
Het tweede deel van seizoen 2020-2021 is tot nu toe een periode van gedwongen
inactiviteit. Of er de komende maanden nog gewerkt kan worden is onzeker. Als het even
kan willen we de kwetsbare gebieden nog onderhanden nemen, wellicht met een compacter
werkrooster.

19

Werkgroep excursies
Werkgroepleden per 31-12-2020
Leden: Maaike Boerakker, Paul Leenders, Titia Meerman, Loes van der Meij, Elly Gies,
Liesbeth Staphorst, Jan van Voorden, Henk Voskuilen, Frits de Vree, Gabriël Zwart, Piet
Abrahamse, Harm Alberts, Niek Backus, Dianne de Bruin, Annie Niessen, Catrin Siefken,
Gabriëlla Hendriks, Lianke Breekland, Mera Knuiman, Dick Scholten, Henk ter Horst, Ton
Ebben, Izaäk de Haan, Pieter Bruijsten, Wim van Hoorn, Bert Kikstra, Marie Louise de Kort,
Emmy Meijers, Trix van Lith, Ben Polman, Peter Rambags, Pieta Roeffen, Joop Speekenbrink,
Nellie Spies, Pieter Thissen, Guus Vergeer, Frans van der Burgt, Circe de Gruijter.
Naast de werkgroepleden zijn andere IVN-ers betrokken bij onze werkgroep voor
ondersteuning.
In één oogopslag 2020
- Activiteiten t.b.v. publieksexcursies:
Publieksexcursies: 6 gidsen:16
deelnemers: 75
- Activiteiten t.b.v. aangevraagde wandelingen:
Aangevraagde wandelingen 6 gidsen 10 deelnemers 78
- Activiteiten van Natuur en ouderen:
7 presentaties, begin 2020
Korte terugblik 2020
Publieksexcursies door Corona is alles na 15 maart stilgevallen en zijn er geen
publieksexcursies meer geweest.
Berendonck Frans en Izaak, misverstand over aanvangstijd: 13 uur ipv 14 uur. Gidsen Frans
en Izaak hebben alleen gewandeld om 13 uur, om 14 uur toch 10 deelnemers, waaronder
een IVN gids (Peter?). Hij heeft gelukkig IVN-rol op zich genomen, een route gelopen en
deelnemers niet teleur gesteld. Leermoment voor mijzelf controleer altijd de starttijd in de
folder en de website.
Korstmosexcursie (Jan en Harm) had 22 deelnemers en kan vaker georganiseerd worden.
Trix heeft 2 excursies verzorgd, samen met Piet, langs de Helbeek met 6 deelnemers en
slecht weer en in Westerwijk samen met Jan en Henk V.met 11 deelnemers. Meer
mountainbike paden en bomen gekapt, zowel loof als naaldhout (letterzetter).
16 februari Vroege vogels (Joop, Lianke, Izaak en en Henk ter Horst), ondanks slechte weer
17 deelnemers. Weinig vogels, maar gelukkig overtrekkende kraanvogels en veel bever
sporen.
Wandeling 15 maart (Circe en Margret ) was met hoog water in Kekerdom en 9 deelnemers.
Samenwerking Intern
Er zijn geen vergaderingen van de werkgroep geweest door Corona. Al het overleg verliep via
mail. Besloten is om alle excursies van 2020 zoveel mogelijk door te schuiven naar 2021.Ook
is besloten om geen folder te drukken, omdat nog steeds geen duidelijkheid is wanneer
excursies mogelijk zijn.
Samenwerking extern
Zowel met SBB als Natuurmonumenten is geen structureel overleg geweest. Mogelijk kan
dat voorjaar 2021 weer opgepakt worden.
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Plannen voor 2021
Waar mogelijk meer aandacht voor biodiversiteit, dit combineren met aandacht voor de
Natuurparels van Nijmegen. Overige uitgangspunten zijn ongewijzigd: om de week op
zondag om 14.00 uur een excursie. Daarnaast 5-6 excursies meer onder de aandacht
brengen met extra publiciteit. Gabriël Zwart verzorgt voor de werkgroep de PR op de
website.

Werkgroep cursussen
Voor cursussen staan in 2020 de volgende drieëntwintig cursusgidsen paraat: Harm Alberts,
Sjaak van den Berg, Marianne Claus, Elly Gies (cursuscoördinator), Annemie Gotwalt, Arend
Hadderingh, Irene ter Heijden, Clemens Heijmen, Tomas Hekkers, Marie-Louise de Kort, Trix
van Lith, Angela Mundi, Han Omen, Bea Peeters-Nillesen, Henk Peters, Wim Petersen,
Thomas Rijniers, Guus Vergeer, Jana van Voorden-Kaplanova, Henk Voskuilen en Lieke
Vullings, Debby Wijgers en Regine van de Zandschulp.
De groene Trainees hebben begin 2020 de “Klimaatcursus – de groene verandering”
verzorgd samen met IVN Rijk van Nijmegen. In totaal namen 24 mensen deel aan deze
cursus die bestond uit zes bijeenkomsten. De cursus vond plaats op de Universiteit in het
EOS-gebouw. De afronding viel precies voor de eerste lockdown. Er waren tevens twee
excursies aan verbonden.
In 2020 zijn behalve de bomencursus en de naaldbomencursus geen andere cursussen
gestart in verband met de gevolgen van COVID-19. Na de eerste les zijn ook deze
geannuleerd.
Voor alle reguliere cursussen zijn wachtlijsten aangelegd. Het is nog onzeker wanneer deze
kunnen worden weggewerkt.
Er is een nieuwe cursus ontwikkeld voor 2021, “Ontdek de Natuur boven je hoofd”. Of en
wanneer deze kan starten in 2021 is nog onzeker. De cursus is al wel vol.
Ook is in het kader van biodiversiteit een workshop “De levende Tuin” voorbereid. Deze is
gekoppeld aan Operatie Steenbreek. Het is de bedoeling dat deze in 2021 gaat draaien maar
ook dat is op dit moment nog onzeker.
Paddenstoelen door Guus Vergeer
De studiegroep is in april 2020 bij elkaar geweest om de plannen voor het najaar te
bespreken. Daarbij al snel concluderend, dat een reguliere paddenstoelencursus en
bijscholingsavond in de huidige opzet waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Helaas werd dat in de
herfst ook bewaarheid. Er is nog wel overwogen om in kleine groepjes naar buiten te gaan
en daarbij de theorie niet in een lokaal, maar buiten in de natuur over te dragen, maar de
eigen veiligheid van de groepsleden stond hierbij voorop en we hebben daarom besloten dit
niet te doen. De groepsleden zijn wel gezamenlijk een paar keer de natuur in gegaan om de
paddenstoelenkennis up to date te houden. Juist dit soort wandelingen maken de
studiegroep extra leuk. Daarnaast wisselen we regelmatig informatie uit aan elkaar over
wetenswaardigheden m.b.t. paddenstoelen en literatuur hierover en proberen we continu
onze kennis op dit gebied uit te breiden. Als dat aan de orde is, betrekken we ook de overige
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paddenstoelengidsen hierbij. Hierdoor kunnen we deelnemers aan cursussen en excursies
steeds beter bedienen en onze kennis met hen delen.
We gaan ervan uit, dat we in de zomer zijn ingeënt, waardoor de eigen veiligheid niet in
gevaar komt en dat we dus weer een paddenstoelencursus kunnen geven. Lastig is wel om in
te schatten of er in de herfst van 2021 wel theorie-avonden in een lokaal gegeven kunnen
worden, of alleen maar met heel weinig deelnemers. Misschien omarmen we dan alsnog de
optie om deze theorie dan maar in de open lucht over te dragen, waardoor we toch zo veel
mogelijk mensen kunnen laten deelnemen. In het voorjaar zullen we weer een plan
opstellen voor het najaar.
En ja, er zijn berichten, dat er paddenstoelen zijn, die het lichaam kunnen helpen tegen
Covid-19 (verbeteren longinhoud / immuunsysteem). Ze helpen al bij andere virussen, maar
omdat het nog niet officieel is bewezen voor Covid-19, zullen we deze paddenstoelen
(Shiitake en Cordyceps) nu maar niet verder promoten. Leuk onderwerp wel om verder na te
zoeken en te factchecken. Boeiend die wereld van de funghi.
Elly Gies
Cursus coördinator
10 Februari 2021

Werkgroep Foto & Film.
Werkgroepleden per 31-12-2020
Op papier heeft WFF 10 leden. Hiervan zijn er in
2020 5 actief geweest voor WFF.
De activiteiten in (corona-)jaar 2020 bestonden uit:
Fotosafari Bemmelse Waard: 29-02-2020
Fotosafari Rijnstrangen: 25-04-2020
Bijdragen aan Bladsmoes: 4 kwartaalbijdragen
(voorpagina en eigen tussenpagina Foto educatief)
Bijdragen aan special Biodiversiteit in Bladsmoes:
teksten en foto’s
Bijdragen aan nieuwsbrieven van IVN-RvN: foto’s
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Werkgroep Communicatie
Leden van de werkgroep per einde jaar: Alide Bouwknegt, Luna Derks, Doornroosje, Hans
Tierates, Janke Leupen, Henri Nijkamp, Joop Speekenbrink, Loes de Valk, Ernest Vrins, Peter
Engelhard, Wien Feitz.
De werkgroep heeft tot taak de doelstelling en activiteiten van IVN Rijk van Nijmegen aan
een breed publiek kenbaar te maken, en daarnaast de leden te informeren over de gang van
zaken in onze IVN- afdeling. Bij de uitvoering daarvan is er geen strikte scheiding tussen deze
twee doelgroepen. Zo is ons magazine Bladsmoes meer dan alleen een ledenblad dat vier
keer per jaar verschijnt.
Het is ons visitekaartje dat op menig leestafel niet uit de toon valt. De Nieuwsbrief voor de
leden verscheen acht keer. Daarnaast verzorgden we namens het bestuur uitnodigingen
voor de Nieuwjaarsreceptie, de digitale ALV en het samenstellen van het jaarverslag. De
Aciviteitenbrochure 2020 was vanaf begin januari in een oplage van 2000 stuks beschikbaar.
Op 18 januari 2020 stonden we op het grote IVN-symposium in de Honig in Nijmegen.

De activiteitenbrochure voor 2021 is on hold gezet totdat er weer meer mogelijk is. Wat
gewoon doorging was het beantwoorden en veelal intern doorspelen van de vele tientallen
telefoontjes die binnenkwamen op 024 3542326. Is verder 2020 is vooral gekenmerkt door
de uitbraak en de gevolgen van de huidige pandemie. Een en ander wordt gekenmerkt door
een versterkt afnemen van externe activiteiten. Het nauwkeurig volgen van de informatie en
de te nemen maatregelen vanuit de Rijksoverheid en deze te vertalen naar mogelijke
gevolgen die daaruit voortvloeiden voor onze vereniging.
Vanuit de communicatie hebben we er vooral voor gekozen de nadruk te blijven leggen op
de mogelijkheden. Daarnaast is de nieuwsbrief iets veranderd in karakter door er meer
langere artikelen aan toe te voegen, zodat vooral de activiteiten die nog doorgang vonden
goed voor het voetlicht gebracht konden worden.
De afdelingswebsite werd ook dit jaar druk bezocht. Door permanente aandacht van onze
webmaster Alide werd alles wat we wilden communiceren met leden en publiek op een
heldere en aantrekkelijke manier gepubliceerd. Veel nieuwe leden kwamen bij IVN binnen
via het digitale aanmeldformulier op de site. Door afname van de externe activiteiten zijn er
minder dan gemiddeld persberichten gezonden aan de dag- en weekbladen en diverse
periodieken.
Ook in 2020 heeft de coördinator van de werkgroep ingevolge de opdracht in het
Huishoudelijk Reglement regelmatig de vergaderingen van het bestuur bijgewoond.
De leden van de werkgroep hebben zich, elk met de eigen specialiteit, in 2020 ten volle
ingezet. De professionalisering aanzet die we in 2020 zijn gestart, zetten we in 2021 door en
om in een verdere planning en concrete acties.

Wien Feitz
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DEEL 2

Bestuur:
Bestuursverslag
Samenstelling bestuur
In 2020 is er een wisseling van de wacht geweest in het bestuur.
Twee leden, zijnde Louis Boons (secretaris) en Karin van Toor (lid) zijn uit het bestuur
gegaan. Ria van Pelt heeft zich in 2020 herkiesbaar gesteld als voorzitter. Aangemeld hebben
zich Henk ter Horst als secretaris en Mera Knuiman als lid
De Algemene ledenvergadering is akkoord gegaan met de herbenoeming van Ria van Pelt als
voorzitter, de benoeming van Henk ter Horst als secretaris en Mera Knuiman als lid.
Verder is herbenoemd in het bestuur Clari Tilanus (penningmeester) en is benoemd Wien
Feitz (lid). Elly Gies blijft lid van het bestuur.
Het bestuur heeft in 2020 10 keer vergaderd en het bestuur heeft 6 keer vergaderd met de
coördinatoren van de werkgroepen.
Wat zijn we van plan in 2021
De uitbraak in 2020 van het Covid19 virus heeft een enorme impact op de uitvoering van
onze activiteiten gehad in 2020 en zal dat zeker het eerste half jaar dat ook nog blijven doen.
Dat betekent dat het eerste half jaar van 2021 voor ons als afdeling een soort ‘verlengd’ jaar
is.
De meeste activiteiten die gericht zijn op mensen direct in contact te brengen met natuur of
ze leren over de natuur, staan de komende maanden nog op een laag pitje.
Daar waar we over kunnen schakelen naar digitale bijenkomsten, doen we dat.
We richten ons op wat we wel kunnen, dat geeft energie.
We missen het directe contact met elkaar in onze jaarlijkse afdelings- bijeenkomsten en dat
missen toont aan dat we niet alleen betrokken zijn op de natuur maar ook op elkaar. Want
dat is wat ons sterk maakt: een grote groep van betrokken ambitieuze mensen met een
groen hart.
De overdracht van het virus van vleermuizen op mensen is geen incident. Het kon ontstaan
doordat het leefgebied van fauna (en flora) is verstoord en nog steeds verder verstoord
wordt. Wereldwijd maar ook in ons werkgebied staat de biodiversiteit onder druk. Robuuste
natuur is niet alleen goed voor flora en fauna maar ook voor ons mensen. Sterker nog het is
noodzakelijk.
Ook in 2021 ontwikkelen we ons verder. We gaan gestaag door met het oppakken van alle
zaken waar we voor staan. Daarnaast pakken we de vernieuwing op om een brug naar de
toekomst te maken. De werkgroepen zijn en blijven belangrijk bij het bereiken van onze
missie en dus van onze doelen. Het bestuur wil ook in 2021 lijnen en initiatieven bij elkaar
brengen en waar nodig faciliteren.
In onze afdeling hebben we vorig jaar gekozen om de biodiversiteit als centraal thema te
nemen.
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Ook dit jaar is het ons thema. Het is hoopvol om te zien hoeveel mooie initiatieven,
activiteiten, projecten, cursussen door mensen opgepakt en uitgevoerd worden.
Niet alleen door IVN’ers maar door allerlei mensen in Nijmegen en omstreken. Zij vinden ons
en wij vinden hen. Ook dit jaar is ons doel om als IVN-afdeling door te groeien naar een
belangrijke groep in de beweging van vergroeners.
Dit doel realiseren we door actief, deskundig en enthousiast te zijn. We gaan op zoek naar
de mogelijkheden en contacten, die vergroening mogelijk maken.
We doen dat vanuit de optiek dat alle veranderingen die in ons werkgebied plaatsvinden,
een groene verbetering moeten zijn.
Samenwerking met de beroepskrachten
Als lokale afdeling zijn wij onderdeel van het ‘grote’ IVN. Landelijk wordt de juridische
scheiding tussen de vrijwilligers in de afdelingen en de beroepskrachten opgeheven. Dit is
niet alleen een juridisch streven. Het wordt gevoed door de overtuiging dat we samen het
meest krachtig zijn. In onze afdeling zijn al een aantal leden jarenlang landelijk actief.
Afgelopen jaren zijn de contacten met het land intensiever geworden. We werken samen om
het cursushuis te vernieuwen, de samenwerking tussen beroepskrachten en afdelingen te
versterken, mede te adviseren over het landelijk IVN-blad, en hoe je jongeren en nieuwe
IVN’ers vindt en bindt.
Natuurlijk gaat het ook om groene activiteiten die we in onze afdeling uitvoeren samen met
de beroepskrachten van zowel de provinciale als de landelijke organisatie. Ook dit jaar gaan
we hier mee verder, we werken mee aan het project schone rivieren, het groen traineeschap, Tiny Forest, en het vergroenen van je tuin.
Want daar waar landelijk geld en tijd is om nieuwe projecten te ontwikkelen zijn de
afdelingen essentieel om deze projecten tot uitvoering te brengen. Want ook al zijn we
vrijwillig aan het werk, we zijn daarom niet minder professioneel. Het zou dan ook fijn zijn
als er een andere naam gevonden wordt voor de term ‘vrijwilliger’, want we zijn meer dan
dat.
Biodiversiteit
In onze afdeling is een werkgroep biodiversiteit actief die vooral de gemeenten stimuleert
om de natuur in haar omgevingsvisie ruim aandacht te geven. In Nijmegen heeft de
gemeente de stad laten inventariseren op de aanwezigheid van flora en fauna. Het resultaat
is neergelegd in zogenaamde ‘natuurparels’ en stepstones. In 2021 starten we een
wijkgerichte aanpak, die aansluit bij deze parels.
Ook is er bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend om een groene plukroute, samen
met wijkbewoners in de wijk Dukenburg, uit te voeren.
We zijn een van de partners in het grote project van de Radbouduniversiteit geheten Living
Labs.
Dit project richt zich op de ontwikkelingen in de Ooijpolder. Het doel hierbij is en te
achterhalen hoe de landbouw kan vergroenen binnen een economisch perspectief, hoe de
biodiversiteit versterkt kan worden en hoe het beste met alle partijen succesvol
samengewerkt kan worden.
Daarnaast vragen we de overige werkgroepen om, wanneer het weer kan, extra
biodiversiteit activiteiten te organiseren. De resultaten worden in de nieuwsbrieven en de
Bladsmoes gecommuniceerd.
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Communicatie
De nieuwe coördinator is nu ruim een jaar actief en heeft een dubbele rol, hij is ook
bestuurslid. Dit jaar wordt een communicatieplan voor onze afdeling opgesteld om de
verschillende ‘media’ uitingen beter te stroomlijnen en gerichter in te zetten. Ook zal er
deskundigheidsbevordering ingezet worden om alle IVN’ers, die dat willen te leren, hoe je al
het mooie werk dat we in ons werkgebied doen, meer onder de aandacht te brengen van
het publiek.
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Jongeren in de afdeling een impuls geven
We hebben veel wijze grijze actieve en trouwe leden. Dat hoort bij de levensloop van onze
afdeling, want waarom zou je stoppen als we nog steeds groeien en bloeien? Willen we
toekomstbestendig zijn, dan hebben we de inzet van jongeren nodig. Een bestuurslid heeft
op zich genomen om het vinden en enthousiasmeren van deze jongeren een impuls te
geven. Dat doet zij in samenwerking met de beroepskrachten en vooral door veel tijd en
aandacht te besteden aan contacten met deze jongeren. Ook werkt zij concreet met hen
samen.
De samenwerking met de Bastei en een verhuizing
We zijn en blijven partner van de Bastei. Er is kennisgemaakt met de nieuwe directeur van
de Bastei en zowel hij als wij onderkennen dat het pand van de Bastei niet geschikt is als
huisvesting van onze afdeling. We zijn gelukkig welkom in het pand van Natuurplaza, op het
terrein van de universiteit. Zodra ‘Corona’ het toelaat gaan we daar gebruik van maken.
We zullen ons op de plek voelen in deze omgeving, waar Sovon, Bargerveen, Ravon, Floron
en de zoogdierenvereniging ook huisvesten.
Aan de slag met de meerjarenvisie
Onze meerjarenvisie is verouderd. Dus tijd om een nieuwe te maken. We gaan dit doen
samen met de leden en de werkgroepen. Hoe we dit gaan doen hebben we beschreven in
een werkproces. Om tot uitvoering te komen is samenwerking nodig. Vanwege Covid19 is
contact nu niet goed en beperkt mogelijk. Dus hebben we als bestuur de vrijheid genomen
om de deadline op te schuiven naar 1 juli 2021.
De aanpak wordt gecommuniceerd, niet alleen naar de coördinatoren maar ook naar alle
leden via de digitale nieuwsbrief.
ONS-IVN
ONS-IVN is ons internetplatform. Op dit platform is het mogelijk om met alle IVN’ers die zich
daar aangemeld hebben te communiceren en groepsinformatie te delen.
Er staat nu al een schat aan informatie op. Ook online leren behoort al tot de mogelijkheden.
Werk- en/of projectgroepen kunnen ook externen uitnodigen in een groep zodat efficiënt
kan worden gecommuniceerd en samengewerkt. We blijven zoeken naar nieuwe kansen om
onze leden te enthousiasmeren voor dit platform.
Schone Rivieren
De geplande schoonmaakactie samen met de gemeente Nijmegen is niet doorgegaan. Wel is
door De Beeldbrengers in het kader van de jongeren projectgroep een filmpje opgenomen
dat te zien is op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=KGqfPr2uzJI
In 2021 worden nieuwe onderzoekers geworven en nieuwe acties opgezet samen met de
beroepsorganisatie.
De werkgroepen
De werkgroepen zijn zelforganiserende eenheden. Ondersteund door een coördinator die
ook de brug naar elkaar en naar het bestuur is. Niet alle werkgroepen hebben op volle
kracht kunnen draaien. Door de pandemie moesten ze veelal een pas op de plaats maken
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met een verwachte verschuiving van hun activiteiten naar het verre voorjaar en de 2e helft
van 2021.
De meeste werkgroepen zullen de 1e helft van het jaar besteden aan het aantrekken van de
contacten met de werkgroep-leden. Zij geven in hun eigen plan aan wat zij op willen pakken
en waarin zij de vernieuwing in willen en in gaan zetten. Het bestuur ziet haar rol nog steeds
in het faciliteren van de werkgroepen.
- De werkgroep Praktisch Natuurbeheer zet haar werkzaamheden voort daar waar het
kan.
- De werkgroep Jeugdeducatie zet haar inhoudelijke nieuwe manier van elkaar
ontmoeten en afstemming voort en richt zich ook steeds meer op kinderen in de
kinderopvang en hun ouders.
- De werkgroep Natuurpaden gaat verder met het digitaliseren van wandelingen.
- De werkgroep Cursussen werkt verder aan het vernieuwen van haar aanbod en haar
cursusmaterialen, zoals de nieuwe klimaatcursus. Ook werkt de werkgroep aan een
nieuwe manier om online cursussen in te brengen/zetten. Zij werkt ook aan een nieuwe
cursus over ons heelal.
- De werkgroep Groen en Ruimte volgt en adviseert de gemeentes in ons werkgebied bij
het ontwikkelen van meer groen en biodiversiteit. Daarbij zoekt ze haar aansluiting bij
IVN leden en bewoners in deze gemeenten.
- De werkgroep Excursies verwerkt binnen haar groene wandelingen accenten,
aansluitend bij het klimaatvraagstuk en de vergrijzing.
- De werkgroep Film en Fotografie ondersteunt de andere werkgroepen en onze uitgaves
en bijeenkomsten met prachtige foto’s. Ze zoeken nog extra leden.
- De werkgroep Communicatie ondersteunt de werkgroepen. Zij stellen een
communicatieplan op en zullen in de nieuwsbrieven en de Bladsmoes aandacht besteden
aan het thema biodiversiteit en andere actuele thema’s.
Overleg
Dit jaar zullen er ongeveer 10 bestuursvergaderingen en per kwartaal 1 overleg met de
coördinatoren plaatsvinden. Ook de ALV zal gehouden worden. Afhankelijk van de
mogelijkheden wordt dit ‘live’ of digitaal. Ook praten we mee in ons regionale IVN overleg
dat minimaal 3 keer per jaar plaats vindt zodat we landelijk een inbreng hebben.

Jaarverslag vertrouwenspersonen over 2020
Wij zijn dit jaar niet benaderd door onze vrijwilligers in deze functie. In 2020 is er dus geen
beroep gedaan op ons al vertrouwenspersonen.
Jana van Voorden en Nico van der Poel.

Jubilarissen
Dit jaar hebben we op afstand 9 jubilarissen mogen feliciteren.
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Financieel verslag over 2020
Algemeen
Dit jaar was alles anders…
Een vergelijking van de cijfers met die van vorig jaar en met de begroting is daardoor niet erg
zinvol. We moeten het maar doen met wat het is.
En met een negatief resultaat van € 492,- valt dat erg mee.

Balans en Exploitatierekening
BALANS per 31 december 2020

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

Inventaris
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
totaal

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

Eigen Vermogen
Voorzieningen
Schulden
Resultaat boekjaar
totaal

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

6.255
269
41.546
48.070

18.107
29.185
1.270
- 492
48.070

6.538
2.829
43.464
52.831

17.461
33.654
1.070
646
52.831

De voorraden zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs
(kostprijs of inkoopprijs).
De vorderingen en de schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
Het resultaat wordt ten laste gebracht van het Eigen Vermogen.
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Toelichting op de balans

Voorraden

31-12-2020

31-12-2019

Natuurpadengidsen
Cursusboeken Groencursus
Overige artikelen

€
€
€
€

€
€
€
€

Liquide Middelen

31-12-2020

31-12-2019

Kas
ING betaalrekening
ASN spaarrekening

€
€
€
€

€
40
€ 1.424
€ 42.000
€ 43.464

Voorzieningen

01-01-2020

Nieuwe apparatuur
Communicatie en publiciteit
Opleidingen
Nieuwe ontwikkelingen
Deskundigheidsbevordering
Lesmateriaal en gereedschappen
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€
€
€
€
€
€
€

5.153
964
138
6.255

40
1.506
40.000
41.546

5.000
4.223
2.724
12.750
6.267
2.690
33.654

5.432
968
138
6.538

31-12-2020
bij
€
€
€
€
€
€
€

-

af
€
€
€
€
€
€
€

997
3.422
50
4.469

€
€
€
€
€
€
€

5.000
4.223
1.727
12.750
2.845
2.640
29.185

EXPLOITATIEREKENING 2020

BATEN

werkelijk
2020

begroot
2020

werkelijk
2019

Ledenbijdragen
Opbrengsten werkgroepen
Subsidies
Overige opbrengsten

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

LASTEN

werkelijk
2020

begroot
2020

werkelijk
2019

Afdrachten IVN
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Organisatiekosten
Kosten werkgroepen
Toevoegingen aan voorzieningen
Schenking aan De Bastei
Overige kosten
Resultaat Boekjaar

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.255
6.508
101
19.864

5.770
120
3.163
9.303
2.000
-492
19.864

12.500
18.000
100
30.600

6.000
50
350
5.700
17.000
2.000
100
-600
30.600

14.080
16.727
801
31.608

7.072
8
323
6.018
15.541
2.000
646
31.608

Toelichting op de exploitatierekening

De ledenbijdragen bestaan uit contributies € 12.735,- en bijdragen donateurs € 520,-.
De afdracht aan IVN landelijk bedroeg € 5.770,-.
De netto-opbrengst bedraagt € 7.485,- (2019: € 7.008,-).
De totale reiskosten over 2020 bedragen € 916,-, waarvan € 57,- parkeerkosten.
Dit is 6,22% van de totale reiskosten (2019: 8,73% ).
Onder de Overige opbrengsten is een bedrag van € 100,- opgenomen als vergoeding
voor bank- en administratiekosten i.v.m. het project Invasieve Exoten.
De renteopbrengst van de ASN-spaarrekening bedraagt over 2020 € 0,25.
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Het resultaat van de werkgroepen bedraagt over 2020: -/- € 2.795,-.
Bijna alle activiteiten zijn stil komen te liggen en hebben dus geen inkomsten
opgeleverd;
de verkoop van wandelboekjes is met 1/3 gedaald.
De kosten van de Bladsmoes zijn met 25% gestegen t.o.v. vorig
jaar.
In 2020 zijn nog kosten gemaakt voor de Natuurgidsenopleiding van 2018-2019: € 997,-.
Deze kosten zijn ten laste gebracht van de Voorziening Opleidingen.
De totale bijdrage van de afdeling in de kosten van de NGO komt hiermee op € 2.273,-.
Begin 2020 zijn aan alle actieve leden vouchers twv € 50,- uitgereikt, in totaal 179 stuks.
In 2020 zijn er 66 vouchers verzilverd voor een totaalbedrag van € 3.133,50, dat is
gemiddeld € 47,48 per voucher.
Het totaalbedrag is ten laste gebracht van de Voorziening Deskundigheidsbevordering.
Het resultaat van -/- € 492,- zal ten laste worden gebracht van het Eigen Vermogen.
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OVERZICHT WERKGROEPEN 2020
Baten
2020
Communicatie
algemeen
Bladsmoes
verkopen

2019

Lasten
2020

2019

Resultaat
2020
€

€

-

0

€

-

50

€
€
€

Excursies
publieksexcursies
aangevraagd

€
€

79
429

894
2671

€
€

Groen en ruimte

€

-

0

Jeugdeducatie

€

1.991

Natuur en ouderen

€

Natuurpaden
wandelboekjes

2019

-5.665 € -3745

1.349 1165
4.316 3449
- -39

809
61

€
€

79
429

€

287 960

€

-287 €

-960

4361

€

1.047 2293

€

944

€

2068

175

429

€

€

175

€

147

€
€

200
1.053

0
1612

€
€

13 0
1.281 2980

€
€

187 €
0 2)
-228 € -1368 3)

Praktisch natuurbeheer

€

700

700

€

254 887

€

446

€

-187

Fotografie en Film

€

-

0

€

-

0

€

-

€

0

Publiekscursussen
groencursussen
cursusboeken
insectencursus
paddestoelencursus
bomencursus
naaldbomencursus
klimaatcursus
overige cursussen

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.881
-

0
3350
300
0
500
1650
0
0
210

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4
190
103
459
-

69
1789
237
0
319
344
0
5
0

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-4
-190
-103
1.422
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-69
1561
63
0
181
1306 4)
0 5)
-5 6)
210

Totaal werkgroepen

€

6.508

16727 €

€

-2.795 €

1)
2)
3)
4)
5)
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-

-

282

9.303 15610

In 2020 zijn er 6 aangevraagde wandelingen geweest.
We hebben € 200,- ontvangen van IVN landelijk voor het maken van de wandelapp.
In 2020 is 1 nieuw gidsje uitgebracht: Nederrijk en Holtheurnse Hof.
Er zijn 30 bomenboekjes gedrukt en er is € 50,- betaald aan de Natuurtuin.
Er is 1 cursusbijeenkomst geweest; de cursusgelden zijn niet geïncasseerd.

€
85
€ 2610

1117

1)

6) Er waren 24 deelnemers; de kosten zijn vergoed door IVN landelijk.
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Financieel beleid
De begroting voor 2021 is i.v.m. de geldende coronamaatregelen aangepast. Hierbij wordt
ervan uitgegaan, dat in het najaar weer activiteiten kunnen doorgaan. De onzekerheid is
echter groot, wat het maken van een goede begroting bemoeilijkt.

Begrotingen 2021 en 2022
BATEN

werkelijk
2020

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

Ledenbijdragen -/- afdracht
Opbrengsten werkgroepen
Overige opbrengsten

€ 7.485
€ 6.508
€
101
€ 14.094

€ 6.500
€ 18.000
€
100
€ 24.600

€
€
€
€

€ 7.400
€ 18.000
€
100
€ 25.500

LASTEN

werkelijk
2020

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Organisatiekosten
Kosten werkgroepen
Toevoegingen aan voorzieningen
De Bastei / Natuurplaza
Overige kosten
Resultaat Boekjaar

€
€
€
€
€
€
€
€

€
50
€
350
€ 5.700
€ 17.000
€
€ 2.000
€
100
€
-600
€
24.600

€
€
€
€
€
€
€
€
€
16.200

€
€
€
€
€
€
€
€

50
350
6.000
18.000
2.000
100
-1.000

€

25.500

120
3.163
9.303
2.000
-492

€ 14.094
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7.100
9.000
100
16.200

50
200
6.000
9.000
1.000
100
-150

Toelichting op de begroting
De contributies worden sinds 2019 geïnd door 'Amsterdam'. De afdracht wordt
ingehouden. De 'netto'-contributieopbrengst wordt aan de afdeling overgemaakt.
De afdeling volgt de landelijke adviescontributies. Voor 2021 is de contributie
vastgesteld op € 24,- en de inhouding op € 12,-.
De begroting is gebaseerd op 550 leden en 30 donateurs.
De kosten en opbrengsten van de werkgroepen zijn begroot op de helft van de
bedragen in een normaal jaar. Omdat het nog zeer onduidelijk is of er in het najaar
weer aktiviteiten mogelijk zijn, moet er rekening mee gehouden worden dat de
werkelijke cijfers over 2021 aanzienlijk kunnen afwijken van de begroting.
In de post Organisatiekosten is een bedrag van € 3.500,- opgenomen voor de
inspiratiedag in het najaar, die hopelijk door zal kunnen gaan.
De begroting voor 2022 is voorlopig gelijk aan de oorspronkelijke begroting van
2021.
Wel is uitgegaan van een verdere stijging van het ledenaantal tot 575.

foto 2: eikenzandbij
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DEEL 3
Jaarverslag ledenadministratie over 2020
Al enkele jaren verzorgt het Landelijk Bureau van IVN (LB) de incasso van onze contributies.
In 2019 is na het installeren van een nieuw administratie-systeem de dienstverlening van LB
verder verruimd.
Wij maakten daar gebruik van door stapsgewijs de gehele ledenadministratie in het nieuwe
datasysteem Procurios te plaatsen. In 2020 is dit proces voltooid.
Gegevens voor verzending van Nieuwsbrief en Bladsmoes kunnen we uit het systeem
ophalen.
We schrijven nu als afdeling zelf geen nieuwe leden meer in. Aanmeldingen via onze website
gaan automatisch naar de landelijke ledenadministratie. Onze afdeling krijgt daarna bericht
van het nieuwe lidmaatschap.
Dit scheelt ons veel werk, de kans op fouten is kleiner en we voldoen zo ook beter aan de
privacywetgeving AVG.
De eigen ledenadministratie had ook in 2020 weer heel wat te doen.
Er waren 59 nieuwe aanmeldingen die allemaal een welkomstbrief en een wandelgids
ontvingen. Van hen gaven 23 personen aan actief te willen worden. Ze zijn daarna benaderd
door het bestuur.
Het aantal actieve vrijwilligers is niet eenduidig. De definitie van een actieve vrijwilliger, dit is
iemand die in een werkgroep actief is en in de verslaglegging van de coördinatoren genoemd
wordt. Ook de mensen die iets eenmalig doen worden meegeteld. Onduidelijk is hoeveel
leden ook daadwerkelijk actief zijn geworden en waar zijn ze terecht gekomen?
Nieuwe actievelingen zijn doorgeleid naar de coördinatoren. Veel werk is door de coronatijd
stilgevallen.
We volgen de landelijke tips voor het omgaan met nieuwe leden.
Uiteraard hebben we ook te maken met mensen die geen lid meer willen zijn en bedanken.
Dit waren er 16. Daarnaast eindigde het lidmaatschap van 4 leden door overlijden. Verder
namen 3 leden afscheid door verhuizing naar een woonplaats ver buiten ons werkgebied.
Tenslotte kregen we administratief ook nog een flink aantal mutaties te verwerken door
wijzigen van woon- of emailadres.
Vermeldenswaard is nog het ledental van 543 op 31 december, waarvan 28 huisgenoot lid.
Op 1 januari 2020 begonnen we het jaar met 507 leden.
Ondanks het feit dat we door Covid-19 nagenoeg geen activiteiten konden bieden toch een
ledenwinst.
De vooruitzichten voor 2021 lijken wat dit betreft op het moment van schrijven (nog) niet
hoopgevend. Daarnaast zijn er ook tekenen dat een krap budget een opzegreden gaat
vormen.
Meer dan voldoende reden om alle passende mogelijkheden te benutten om IVN weer volop
in de belangstelling te krijgen en te houden.
39

40

DEEL 4
Algemene ledenvergadering 2020.
De Algemene ledenvergadering is gehouden op woensdag 24 juni 2020 via
zoom.
Aanwezig: Bea Peters-Nelissen, Nol van der Horst, Ria van Pelt, Nico van der
Poel, Harm Alberts, Annie Niessen, Chris Peeters, Clari Tilanus, Dick, Dirk
van Diejen, Frans van den Burgt, Geerten de Jong, Henk ter Horst, Jan, Jan
van Voorden, Karin van Toor, Katrien, Mera Knuiman, Peter Engelhard,
Hans Tierates, Elly Gies, Wien Feitz, Janneke van Dijk
Voordat de ALV begint start de vergadering door voorzitter Ria van Pelt met
een uitleg over Zoom.
Peter heeft inbreng: onderdelen van de notulen kunnen mogelijk
gecommuniceerd worden in de nieuwsbrieven.
1.Opening en vaststelling agenda
Peter’s punt zal meegenomen worden bij agendapunt 3 – presentatie van de
werkgroepen.
De vergadering gaat akkoord met de agenda.
2. Notulen algemene ledenvergadering 23 maart 2019 (zie deel 4 van de jaarstukken)
 Notulen algemene ledenvergadering 23 maart 2019
De ledenlijst is, in verband met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, is nog niet openbaar. Want deze moet nog gemaakt
moet worden met toestemming van de leden: dit is nog niet gerealiseerd. Er
is nu een ledenlijst die beperkt verspreid wordt. Contact opnemen met een
ander lid verloopt nu via Hans Tierates die de ledenadministratie verzorgt.
De notulen worden vastgesteld door de vergadering.
Er is na de eerste ALV in 2019 een extra vergadering nodig geweest omdat
het quorum voor het wijzigen van de statuten niet gehaald werd. Er is hier
geen verslag van gemaakt omdat de statuten wijziging en de acceptatie
daarvan het enige agenda punt was. Dit besluit moet worden opgeschreven
in de notulen van deze ALV nog om het besluit, wijziging van de Statuten,
formeel te regelen.
3. Jaarverslag 2019
• Bestuursverslag
Peter: het aantal actieve vrijwilligers is niet eenduidig. Wat is eigenlijk de
definitie van een actieve vrijwilliger? - Ria: dat is iemand die in een
werkgroep actief is en in de verslaglegging van de coördinatoren genoemd
wordt; en ook de mensen die iets eenmalig doen worden meegeteld.
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Peter: er hebben zich 23 leden aangemeld om mogelijk actief te worden.
Hoeveel leden zijn ook daadwerkelijk actief geworden, en waar zijn ze terecht
gekomen? Ria: Elly heeft de nieuwe actievelingen doorgeleid naar de coördinatoren.
Omdat veel werk door de coronatijd is stilgevallen, pakt Elly dit in september
weer op en gaat dit na.
We volgen de landelijke tips voor het omgaan met nieuwe leden. Elly zal
verslag uitbrengen in het jaarverslag van 2020 maar ook eerder zullen we
aandacht besteden aan deze nieuwelingen.
Peter: Wordt het verslag van de natuurgidsenopleiding nog verspreid? Het
was namelijk een erg mooi verslag.
-Ria:. Karin zal deze zomer het verslag op Ons IVN plaatsten. Dan besteden
we er aandacht aan in de nieuwsbrief.
Bea: er moeten ook nog een terugkombijeenkomst voor de cursisten, en een
bijeenkomst voor de docenten worden georganiseerd.
Peter: Op ‘Ons IVN’ is veel te vinden en de afdelingssite moet nog ingevuld
worden.
• Jaarrekening (zie deel 2 van de jaarstukken)

• Verklaring kascommissie
• Goedkeuring verslagen en decharge bestuur
De kascommissie gaat akkoord met de jaarrekening en stelt de vergadering
voor de penningmeester en het bestuur te déchargeren. Hiervoor 100%
instemming.
Jan vraagt met hoeveel mensen we aan het vergaderen zijn: 23.
• Benoeming kascommissie voor 2020
Clari meldt over de herbenoeming van de kascommissie:
Peter kan nog een keer en de rest kan nog jaren mee, tot onze vreugde.
• Presentatie van de werkgroepen
In de komende nieuwsbrieven wordt er aandacht besteed aan de
werkgroepen.
4. Wat zijn we van plan in 2020 (zie deel 3 van de jaarstukken)
• Beleidsplan bestuur
Nico: hoe staat het met het heroverwegen van ons partnerschap met de
Bastei? - We zijn op zoek naar een andere locatie om te vergaderen. De Bastei
verzoekt ons wel om partner te blijven. De directeur van de Bastei vertrekt en
de voorzitter van de raad van bestuur stopt ook. Het bestuur wil het
partnerschap wel voortzetten.
Nico: heeft met de nieuwe locatie (alleen bekend uit gerucht) ervaring. Er
waren problemen met de sleutel en een code. - Deze kunnen makkelijk
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opgelost worden. Het is de bedoeling dat we na de zomervakantie gebruik
gaan maken van de nieuwe locatie.
Peter: het is een ambitieus beleidsplan voor 2020. Kan er wat meer gezegd
worden over de ‘brug naar de toekomst’? Ten tweede: om de samenhang te
versterken en de taak van de coördinatoren wat te verlichten een pleidooi
voor meer kaderleden en voor meer communicatie van het bestuur naar de
leden en vice versa.
Op Peter’s eerste punt reageert Jan: Ook GroenLinks spreekt van een
beweging naar de toekomst. Is het beleidsplan politiek gekleurd?
- Ria: Nee, we bedoelen mensen en groepen die actief zijn in de groene zorg
voor onze aarde.
Landelijk gaat het meerjarenplan genoemd worden ‘Van vereniging naar
beweging’.
Bea: Wij zijn met IVN Nijmegen een heel actieve afdeling.
Harm: wat is het verschil tussen de vereniging IVN en de beweging IVN?
- Ria: Een concreet voorbeeld: Gemeente Nijmegen heeft als ‘Groene, vitale
stad’ deskundigen gevraagd om inbreng in de omgevingsvisie. De
faculteitsdirecteur, een bijzonder hoogleraar, mensen die met nieuwe
agrarische technieken bezig zijn, het waterschap, ook het IVN in de persoon
van mijzelf. Deze groep adviseurs wil verdergaan als expertgroep.
Harm: maar onze natuureducatie kun je ook zien als beweging.
- Ria: klopt. Dus een beweging van uitdragen en doen en met behoud van
onze eigen kwaliteit en identiteit.
Harm: met actie en beweging gaat het wel in de richting van de politiek.
- Ria: Dat doen we nooit. Onze werkgroep Groen en Ruimte bemoeit zich wel
met beleid, maar vanuit de groene waardes die wij voorstaan. We gaan nooit
in op verzoeken van politieke partijen. Een ander voorbeeld van de
‘beweging’ is dat we met Tiny Forests bezig zijn en veel met allerlei mensen
samenwerken.
Harm: dus je bedoelt ook aansluiting bij niet-IVN activiteiten, zoals plastic
afval opruimen?
- Ria: ja. Het gaat er dan niet om dat mensen lid moeten worden.
Chris: het jaar 2020 is door het bestuur het jaar van de biodiversiteit
genoemd. Ik hoop dat veel leden in deze coronatijd actief worden om de
biodiversiteitsproblematiek aan te pakken. Dat zie ik als onze beweging.
- Ria: ja, maar wij zijn er ook voor die mensen voor wie biodiversiteit te
ingewikkeld is en voor wie de beleving de eerste stap is.
Harm: om biodiversiteit te begrijpen is een hoog kennisniveau nodig.
- Ria: wij zijn heel breed en we zijn er voor alle niveaus.
Geerten: we kunnen biodiversiteit ook op een eenvoudig niveau uitleggen. We
hebben veel contacten en om te voorkomen dat allen langs elkaar heen
werken, is het een taak voor het bestuur om te zorgen dat het een het ander
versterkt. Zo is er nu een project over invasieve exoten dat buiten het IVN
staat, maar waarbij we gebruik maken van de mailgroep en de sociale
structuur van het IVN.
Het beleidsplan van het bestuur wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.
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Jan: De plaats van de wetenschap is ineens prominent door corona. Ik wil de
mensen aansporen om ook als het gaat om biodiversiteit, klimaat et cetera, te
luisteren naar de wetenschap.
- Ria: wil je hierover iets schrijven in de bladsmoes? Dat doet Jan.
• Financieel beleid
Clari licht toe: er is wel nadeel door corona maar waarschijnlijk zal het effect
daarvan op de begroting wel meevallen; hooguit voor € 1000,-. We stellen
het volgend jaar bij, indien nodig.
- Bea: De begroting ziet er, voor het moment dat hij werd vastgesteld,
degelijk uit. En de populariteit van het IVN stijgt alleen maar.
- Clari: ik had al rekening gehouden met een verlies van € 600,- en we
moeten er ook voor de komende jaren rekening mee houden dat we verlies
gaan draaien. Maar dat is goed op te vangen.
• Begrotingen 2020 en 2021
Vaststelling begrotingen 2020 en 2021: alle aanwezigen stemmen er mee in.
• Mededeling contributie 2021
Clari: We hebben al eerder besloten dat we voor de contributie het beleid van
Landelijk volgen. Dit betekent dat de contributie mogelijk in 2022 van € 24,naar € 25,- gaat. Het Landelijk incasseert de contributie en wij krijgen er de
50% afdracht van. Van ‘huisgenoot-leden’ vragen wij tot nu toe €10,- per
jaar. Landelijk neemt het idee van huisgenoot-leden over en stelt voor hen de
contributie vast op de helft van het bedrag voor gewone leden. Dit betekent
dat bij ons in 2021 de contributie van huisgenoot-leden omhooggaat naar €
12,
-. Ria: omdat we al eerder hebben besloten Landelijk te volgen, is dit ook een
mededeling.
• Jubilarissen
De bestuursleden zullen, met in achtneming van de beperkingen door Corona
in het najaar op bezoek gaan bij de jubilarissen. Kees de Ruwe, Hella Meens,
Frans van de Burgt, Circe de Gruijter, Jos Swarte, Elly Cox, Henk vd Heuvel,
Wim Schurink. Er kan geen centrale bijeenkomst plaatsvinden, daarom
worden de jubilarissen een voor een bezocht.
5. Bestuurssamenstelling
• Verkiezing/ herbenoeming voorzitter Ria van Pelt
De vergadering is het voltallig eens met de herverkiezing van Ria.
• Verkiezing/ herbenoeming penningmeester Clari Tilanus
Ook Clari wordt met 100 % instemming herverkozen.
• Bevestiging benoeming Wien Feitz
Wien wordt met volledige instemming benoemd.
• Aftreden Karin van Toor
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Voor Karin is er een bos bloemen. In het najaar zal het bestuur alsnog samen
afscheid nemen van Anneke, Hans en Louis. Bea: Karin is de 1001-poot van
het IVN. Peter: Karin is een kanjer.
Karin hartelijk bedankt voor je bestuurslidmaatschap van de afgelopen
jaren.
• Invulling vacature algemeen bestuurslid en secretarisfunctie
Mera Knuiman gaat als algemeen bestuurslid de meerjarenvisie mee
opzetten.
Henk ter Horst wil de secretarisrol opnemen. Beiden beginnen op 1
september.
Peter: complimenten aan het bestuur dat het weer rond is.
Ria: we hebben ook behoefte aan oude rotten rondom het bestuur. Van de
huidige leden is er geen al heel lang IVN-er. Daarom willen we wat mensen
om ons heen zetten die eens per kwartaal of half jaar met ons meekijken hoe
we er voor staan. Het bestuur gaat op zoek naar deze mensen.
Ook voor de benoeming van Mera en Henk is er de ‘Oost-Europese uitslag’
van voltallige instemming.
• Rooster van aftreden laat zien dat we een paar jaar vooruit kunnen zonder
nieuwe mensen te hoeven zoeken.
6. Rondvraag
Janneke doet voorstel voor artikel in bladsmoes/ nieuwsbrief over vaker
plantaardig eten. Deze bijdrage is welkom en Janneke wordt verzocht
contact op te nemen met Wien van de redactie.
7. Sluiting
Ria dankt alle aanwezigen.
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