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Agendapunt
Opening en mededelingen
Verslag van vorige Algemene Ledenvergadering 6 maart 2021
Concept beleid vergoedingen
Voorstel contributie verhoging
Jaarplan 2022 (mondelinge toelichting)
Begroting
Rondvraag en sluiting

ter vaststelling
ter vaststelling
ter vaststelling
ter discussie
ter vaststelling

Verslag Algemene Ledenvergadering IVN Den Haag 6 maart 2021

Aanwezig: Dorine Ariaans, Monique van den Broek, Chrit van Ewijk (vz), Marjanne Dominicus (b),
Johan Holtrust, Willy Joolen, Gerda Idsinga (b) + machtiging, Grada de Jong, Muriel Kommer, Max
Leerentvelt, Rob Meyer, Henk Muller, Louise Ras, Jacqueline Reijnders, Annemarie van der Rest
(pm.), Marcel van Rooijen, Esther van Seters, Linda Thorarinsdottir (b), Ada van de Vendel, Latifa
Vonk, John van Wensveen (b/verslag), en Irene van Wissen.
Afwezig met bericht van kennisgeving:
Marjo Hess, José Michael, Naomi Mulder, Corry van Leeuwen, Aviva Schulze, Wim Voortman.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Deze ledenvergadering is een
algemene ledenvergadering om een aantal besluiten te nemen. In september zullen we een
uitgebreidere ledenvergadering houden om elkaar weer te ontmoeten en om elkaar uitgebreider te
spreken. Tot slot is het bestuur statutair gehouden om juridisch kwijting te doen van haar handelen
in het afgelopen jaar.
Voorzitter meldt dat Laus Hendriks in het ziekenhuis ligt en herstellend is van een hartoperatie. Er is
namens het bestuur een kaartje naar hem gestuurd.
2. Verslag van vorige Algemene Ledenvergaderingen 2019.
Het verslag wordt goedgekeurd, onder vermelding dat bij punt 3 Jaarverslag, laatste alinea
vervangen wordt door de tekst: “Marjanne Dominicus meldt dat er in Rijswijk geen Groene cursussen
zijn gehouden in verband met corona. Het aantal beschikbare docenten is te beperkt om de cursussen
in meerdere gemeenten te houden.”
3. Jaarverslag 2020
Het verslag wordt goedgekeurd.
4.Financieel overzicht: Balans en resultatenrekening 2020
De penningmeester geeft een korte toelichting op de financiën van dit abnormale jaar. Naar
aanleiding van een vraag over de achtergrond van de afdracht aan het District Zuid-Holland voor
kleine projecten meldt Annemarie, dat de voorzitters van de afdelingen binnen het district met deze
afdracht akkoord zijn gegaan. Max vult aan, dat deze afdracht stamt uit het verleden in verband met
districtskadervorming. Door het wegvallen van trainingen was de afdracht kennelijk stopgezet.
Wellicht door nieuwe initiatieven is de afdracht weer nodig. De dubbeltekst op pagina 6 (2e en 4e
alinea) wordt verwijderd. Het verslag wordt overigens goedgekeurd.
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5. Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Jacqueline Reijnders en Ada van de Vendel, doet verslag van haar
werkzaamheden. De controle van de kascommissie is dit jaar via zoom verlopen. De penningmeester
had kopieën van bankafschriften en de administratie toegestuurd. De kascommissie heeft met een
steekproef een aantal zaken gecheckt. Op grond van de bevindingen stelt ze de ALV voor om het
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2020.
Wel heeft de kascommissie nog een opmerking over het declaratie gedrag; niet altijd is er een
declaratie formulier ingevuld. Alleen een bonnetje volstaat niet, er moet een reden van de uitgave
gegeven worden. Bestuur en penningmeester dienen hierop te letten.
De vergadering neemt het advies van de kascommissie over en verleent het bestuur décharge.
De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden.
De vergadering gaat akkoord met de nieuwe kascommissie voor het jaar 2021, te weten Ada van den
Vendel en Jan Muurling.
6. Bestuurswisselingen
Linda en Gerda hebben hun termijn van vier jaren erop zitten en gaan het bestuur verlaten. Linda
heeft zich ingezet richting gemeente, in de binnenstad en Natuur in de Buurt. Zij heeft de afdeling in
de gemeente goed vertegenwoordigd. Voorzitter zal ook zijn persoonlijke contacten met haar missen
tijdens de reis naar en van de bestuursvergaderingen. Bijzondere was ook dat Linda de enige nog
werkende van het bestuur was.
Gerda is onze supercoördinator geweest, zowel voor de reguliere wandelingen als voor wandelingen
op aanvraag. Op landelijk niveau neemt onze afdeling een bijzondere positie in gezien het grote
aantal wandelingen dat wij organiseren. Het is een grote verdienste van Gerda dat zij steeds in staat
is geweest gidsen bereid te vinden voor wandelingen en daarover afspraken te maken. Zij heeft dit 7
jaren gedaan als coördinator, waarvan 4 jaren als bestuurslid.
Twee nieuwe kandidaten zijn bereid tot het bestuur te treden: André Smit en Louise Ras. André als
Bestuurslid Externe aangelegenheden en Louise Ras als Bestuurslid Ledenaangelegenheden. Deze
bestuursleden zijn binnen de kaders vrij zelfstandig hun taak uit te voeren. André richt zich vooral op
de gemeente Den Haag en samen met de voorzitter op de andere natuurverenigingen. Louise richt
zich op ledenondersteuning, themagroepen en de organisatie van de afdelingsdag.
Van de zittende bestuursleden zit de eerste termijn van Marjanne Dominicus en Chrit van Ewijk erop.
Zij stellen zich kandidaat voor de tweede termijn. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.
Voorzitter is tevreden met het feit dat het bestuur op volle sterkte kan blijven. Ook is hij blij dat de
verhouding vrouw-man onbedoeld in evenwicht is gekomen.
Voorzitter benadrukt dat het bestuur in deze tijd hard werkt aan plannen om ontwikkelingen vorm te
geven, terwijl er nul activiteiten zijn. Niet alleen op afdelingsniveau (zie Koers 2025+) maar ook
daarbuiten. Hij wijst in het bijzonder naar de samenwerking binnen Zuid-Holland en de landelijke
samenvoeging van de Stichting IVN van beroepskrachten en de Vereniging IVN van vrijwilligers. Ruim
15 jaar geleden is voor deze vorm gekozen omdat Rijk, provincies en gemeenten over gingen van min
of meer voorspelbare structurele subsidies, zoals voor personeel en huisvesting, naar veel minder
voorspelbare projectsubsidies. Dit bracht financiële risico’s met zich mee die de vereniging niet wilde
dragen. Vandaar dat toen de beroepskrachten in een stichting zijn ondergebracht.
Belangrijkste redenen om de oude situatie te herstellen en weer één vereniging te vormen zijn de
eenvoud van de organisatievorm, maar vooral om minder afhankelijk van projectsubsidies en
daarmee invloeden van buitenaf te zijn. De Stichting IVN had zich de afgelopen jaren al veel meer
gericht op de ontwikkeling van eigen producten en diensten om de afhankelijkheid van de
projectsubsidies te verminderen. De volgende stap is richting een beweging waarin beroepskrachten,
leden en nieuwe soorten vrijwilligers op groene thema’s gaan samenwerken. Ook zal actief de
samenwerking met andere groene en grijze organisatie worden gezocht.
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Tiny Forests is hiervoor een mooi voorbeeld. Het initiatief hiervoor is gestart bij de
beroepsorganisatie, naar Indiaas voorbeeld, maar de afdelingen moeten dit overpakken: scholen
moeten het idee omarmen, gemeente moet meewerken.
Schone Rivieren is een voorbeeld van een landelijk project waar het initiatief kwam van een IVN
afdeling uit Zuid Limburg en vandaar werd het stap voor stap uitgebreid naar de rest van Nederland
onder leiding van projectleiders van de beroepsorganisatie. Zo ziet de wisselwerking tussen
afdelingen en landelijk er in de toekomst uit. Als je meer hierover wilt weten en volgen, dan verwijst
Chrit naar OnsIVN, het intranet van IVN.
7. Koers 2025+
Annemarie van der Rest licht het voorliggend voorstel rond Koers 2025+ toe. Zij staat stil bij het
resultaat van de discussietafels die zij en John van Wensveen hebben georganiseerd.
Na discussie over de bevindingen en de daaruit voortvloeiende acties heeft de vergadering de Koers
2025+ en de daaruit volgende acties vastgesteld. De benoemingen van een Bestuurslid
Ledenaangelegenheden en een Bestuurslid Externe aangelegenheden zijn inmiddels een feit. De
redactie van de Ratelaar gaat met de bevindingen aan de slag om de onderlinge band tussen leden te
versterken. Evenzo zal het NGO-team worden gevraagd de diversiteit in gidsen in achtergrond en
inzet voor activiteiten te vergroten. Lativa Vonk biedt aan, mee te denken in het zoeken naar en
vindbaar maken van IVN door mensen met een immigratie achtergrond. Het bestuur gaat
onderzoeken of een digitale ledenplatform kan worden opgezet ter ondersteuning van het
gidsenwerk. Met ZZP’ers op het gebied van natuureducatie binnen de vereniging zal het bestuur een
helder kader formuleren hoe hun activiteiten als vrijwilliger en beroepskracht op een ontspannen
manier naast elkaar kunnen worden uitgevoerd. Dit gesprek kan ook al bij aanvang van de
natuurgidsenopleiding gebeuren.
Het bestuur zal in de volgende ALV in september/oktober de voortgang van de acties terugkoppelen.
De uitvoering van acties, zullen afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rond corona, hopelijk in
september kunnen starten.
8. Jaarplan 2021 en begroting
Voorzitter licht toe dat het jaarplan vol onzekerheden is omgeven. Dat neemt niet weg dat we doen
wat we kunnen. In het bijzonder staat hij stil bij de themagroepen. Deze groepen zijn tot stand
gekomen met het doel leden een platform te bieden om zelf initiatieven te ondernemen en mensen
die geïnteresseerd zijn voor het thema bij hun plannen te zoeken. Centraal bij de activiteiten staat
dat deze extern gericht zijn en niet in eerste instantie gericht op kennisverhoging en gezelligheid. Dus
publieksgericht. Het bestuur blijft het een goed idee vinden. Het is ontstaan naar aanleiding van een
ledenenquête waaruit bleek dat er behoefte is aan meer cohesie binnen de vereniging en meer
gezamenlijk activiteiten ontwikkelen. Zo zijn themagroepen ontstaan.
We blijven themagroepen een goed idee vinden, een vorm waarin je net zo gemakkelijk in als uit kan
stappen. Een werkvorm waarin iets snel te organiseren is. Het bestuurslid Ledenaangelegenheden
kan de themacoördinatoren/contactpersonen begeleiden. Zolang corona aanwezig is zullen we op
zoek moeten gaan naar kleinschalige projecten. Juist themagroepen zijn daarvoor de geschikte
organisatie-eenheid om dat te organiseren. We willen leden in de breedte actief krijgen. Het is niet
de bedoeling dat de coördinatoren als trekker van alle activiteiten binnen het thema gaan fungeren.
We gaan het opnieuw proberen. Hoe meer leden actief zijn, hoe meer impact we hebben.
Uit de vergadering komt vervolgens een aantal suggesties voor activiteiten om aan te denken. Het
spontaan dragen van de IVN jas in Driemanspolder Zoetermeer riep enthousiaste reacties op en
goede PR voor IVN. Het organiseren van webinars met een natuurthema gericht op publiek of eigen
leden. Het uitzetten van een wandeling in het centrum van Den Haag en in de wijk die op de website
kan worden geplaatst. Het gebruik van een wandelapp is ook een mogelijkheid en/of een met GPS
gerouteerde wandeling die te downloaden is op een smartphone met informatie over de omgeving.
Enkele suggesties worden al geconcretiseerd, al dan niet binnen de afdeling.
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Uitgewerkte ideeën en initiatieven kunnen in de komende zoombijeenkomsten voor gidsen en
Nieuwsbrief onder de aandacht worden gebracht. Wellicht kan in een vaste ruimte in het nieuwe IVN
verenigingsblad ervaringen van projecten worden gedeeld met leden en zo anderen stimuleren zelf
iets te ondernemen.
Naar aanleiding van een toelichting op de begroting komt het afdelingslustrum in 2022 aan de orde.
Irene van Wissen is bereid aan de Lustrum commissie deel te nemen. In de bestuursvergadering van
maart komt dit onderwerp aan te orde.
De vergadering stelt het jaarplan en de begroting vast.
7.Rondvraag André Smit herinnert een ieder aan de mogelijkheid het De Vriesfonds aan te spreken
voor activiteiten.
8.Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid.
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Beleid vergoedingen

1.Inleiding
IVN den Haag is een vereniging die gedragen wordt door vrijwilligers. Een aantal leden houdt zich
professioneel bezig met natuur en natuureducatie. De vraag is: wanneer zet een lid zich
professioneel in voor IVN Den Haag en wanneer als vrijwilliger, en welke vergoeding staat er
tegenover als het IVN lid professioneel een dienst levert. Ook kan het zijn dat we voor een IVN
activiteit zoals een lezing of een excursie, specifieke kennis vragen die alleen een professional buiten
IVN kan leveren. Ook daar is dan de vraag welke vergoeding daar tegenover staat.
Daarnaast komt van tijd tot tijd de vraag op of er ook vergoeding gegeven kan worden voor het
reizen naar uit te voeren IVN-activiteiten. Dit bracht het bestuur van IVN Den Haag ertoe om met een
aantal richtlijnen te komen.
2. De activiteiten
De activiteiten die IVN Den Haag organiseert liggen op het gebied van educatie. Van oudsher zijn dat
wandelingen voor publiek waarbij een IVN-gids een toelichting geeft op wat er zoal in het gebied te
zien is. IVN Den Haag zal geen activiteiten organiseren waar commerciële partijen zich al lager mee
bezighouden, zoals verjaardagspartijtjes voor kinderen, workshops voor BSO’s of activiteiten voor
vakantiekampen.
Ook komt het wel voor dat commerciële partijen IVN-gidsen vragen om mee te helpen. Dit is een
ongewenste situatie, omdat er dan bezoldigden en onbezoldigden (IVN-ers) naast elkaar werken,
hetgeen tot wrevel onder de gidsen kan leiden, maar ook tot marktverstoring.
3. Richtlijnen vergoeding activiteiten
Een algemene stelregel is dat leden die activiteiten voor de vereniging verrichten dit doen op basis
van vrijwilligheid. Immers iedereen heeft vrije tijd die je als vrijwilliger in kunt zetten, en er zijn veel
IVN activiteiten die door vrijwilligers ingevuld kunnen worden. Het wordt anders als er een activiteit
alleen kan doorgaan als er een bepaalde expertise gevraagd wordt, die geen van de
leden/vrijwilligers op een kwalitatief voldoende niveau bezit. Te denken valt aan een voordracht over
een specialistisch onderwerp of een lezing tijdens de Natuurgidsen opleiding.
Normaal gesproken werken we niet met een financiële betaling, maar bieden we de spreker een
cadeaubon aan en een reiskostenvergoeding.
Voor een substantiële activiteit, zoals een serie lezingen of een serie cursusavonden, zal het bestuur
een begroting vragen. In deze begroting zal rekening gehouden worden met vergoeding van kosten
aan derden. In de tweede plaats zal er bij het voorbereiden van een activiteit door een professional
vooraf, intern gesproken wordt over een mogelijke financiële vergoeding. Mocht de professional
niet akkoord gaan met een cadeaubon, ga dan na wat de voorwaarden van de professional zijn en ga

4

na of dit binnen de begroting van de activiteit past. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact
op met de penningmeester en/of de voorzitter.
4. Richtlijn vergoeding reiskosten voor een uit te voeren IVN-activiteit
Kosten voor reizen naar een uit te voeren IVN-activiteit buiten het werkgebied van IVN Den Haag eo
worden vergoed. Daartoe dient een declaratieformulier te worden ingevuld. De norm bij de
vergoeding is reizen met het openbaar vervoer, maar het is duidelijk dat niet alle locaties met OV te
bereiken zijn. In dat geval geldt een norm van € 0,19/km.
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Contributie verhoging

Tijdens de Landelijke Raad van 10 april 2021 is het voorstel tot het verhogen van de afdracht aan de
landelijke vereniging en de advies contributie goedgekeurd. Dit betekent dat per 1 januari 2023 de
afdracht aan IVN-NL zal worden verhoogd van € 12 naar € 12,50 en de contributie wordt verhoogd
van € 24 naar € 25. De afdracht van huisgenoten blijft gelijk. Voor de leden van IVN Den Haag die zich
via de landelijk administratie hebben aangemeld, zal deze verhoging automatisch worden ingevoerd.
Voorstel van het bestuur is om geen onderscheid te laten bestaan tussen de lokaal aangemelde leden
en de landelijk aangemelde leden.
Dit betekent dat er een aantal contributies zullen gaan veranderen, met name voor de lokaal
aangemelde huisgenoot leden. Huisgenootleden betalen landelijk € 12 contributie, dat wordt per 1
januari 2023 € 12,50. De lokale huisgenootleden betalen nu € 7,50. Het voorstel is om de lokale
contributie in twee stappen te verhogen en gelijk te maken aan de landelijk contributie.
De donateurs betalen nu € 15. Voor de donateurs betaalt IVN Den Haag eo geen afdracht aan IVN-NL
en staat het ons vrij een bedrag te vragen. Voorstel is om dit te verhogen naar € 18.
Voorstel contributie per 1 januari 2023:
Contributie leden: € 25
Contributie huisgenootleden € 10 en per 2025 gelijk te trekken met de landelijke contributie.
Bijdrage donateurs € 18

5

Begroting 2022

In 2021 hebben de beperkingen rondom Covid-19 ons parten gespeeld. Voorlopig gaan we ervan uit
dat er geen beperkingen meer zullen zijn in 2022, echter dit is onzeker. Daarom ziet de begroting
voor 2022 ziet er nagenoeg hetzelfde uit als die van 2021 met het verschil dat er een uitgave voor het
lustrum is voorzien. Ook is een verhoging van de kosten van het afdelingsblad, immers we delen de
kosten niet langer met de KNNV.
De kosten voor het lustrum zullen betaald worden uit een reservering die de afgelopen jaren is
opgebouwd.
In de tabel hieronder staan de baten en lasten begroot. De eerste kolommen 2021* zijn de
voorlopige cijfers voor 2021. Deze zijn echter nog niet compleet, we verwachten nog een aantal
uitgaven.
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Baten

Lasten

2021*
8.892
145
1.383
10.420

Begroting
2021
7.500
200
1.200
8.900

2022
7.800
150
1.200
9.150

Biowalking
Wandelingen op verzoek1.040
Groene Cursus
IVN weekend
1.040

180
1.000
900
1.400
3.480

2.000
900
1.400
4.300

Contributie
Giften leden
Donateurs

Rente
Totaal baten

11.460

12.380

Algemene kosten
Domein&mail
Afdracht IVN
Leden admin
Kosten vereniging

2021*
727
55
3.864
48
4.694

Afdelingsfolders
Afdelingsblad
1.242
Activiteiten voor leden 261
Themagroepen
40
IVN weekend
290
Groene Cursus
392
Lustrum
13.450 Totale lasten
6.919
Resultaat
11.613

2021* zijn voorlopige getallen van het lopende jaar
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Begroting
2021
1.000
60
3.800
200
5.060
200
1.500
1.000
500
1.700
500
5.400
1.920
12.380

2022
1.000
60
3.900
100
5.060

3.000
1.000
300
1.700
500
9.000
20.560
-7.110
13.450

