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We hebben een interessante vacature voor een
Webbeheerder
Wij zijn op zoek naar een creatieve vrijwilliger als webbeheerder voor onze website.
IVN Maas en Niers is een club van enthousiaste vrijwilligers. Met onze afdeling willen
we een slag maken in de digitale communicatie en Social Media.
We willen makkelijk en toegankelijk te vinden zijn èn eigentijds communiceren met
onze leden en het publiek.
Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging?
Heb jij verstand van websites en wat vrije tijd over om onze website meer van
deze tijd te maken en up-to-date te houden?
Spreek jij de taal van jongeren en jong volwassenen?
Dan komen wij graag met jou in gesprek.
Laat het ons weten via een mailtje naar onze voorzitter Jan Wolters.

Doe jij mee aan de nationale tuinvogeltelling?
Tel op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 één keer een half uur de
vogels in uw tuin of op uw balkon.
Lees meer hoe het werkt op de website van de Vogelbescherming

Op zoek naar een uniek groen cadeau?
Geef een lidmaatschap cadeau!
Maak iemand blij met één jaar IVN- lidmaatschap voor slechts € 25.
Wat krijg je allemaal:
ontvang gratis onze nieuwsbrief en het clubblad de Manie
4x per jaar het tijdschrift Mens en Natuur van de landelijke IVN
ledenkorting op activiteiten, cursussen en lezingen
10% korting in de landelijke IVN webwinkel

Een feestelijk verpakt cadeaupakket
Na een jaar stopt het cadeaulidmaatschap automatisch. Lees hier meer.

Insecten digitaal onder de aandacht via online themaavonden
Deze winter organiseert EIS Kenniscentrum Insecten drie gratis online themaavonden, in samenwerking met IVN Natuureducatie.
Op deze avonden komen diverse aspecten van insectenonderzoek aan bod:
projecten van EIS, het tellen van insecten met cameravallen en hoe je zelf aan de
slag kunt met insecten.
Meld je hier aan
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