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Agendapunten
Opening en mededelingen
Verslag van vorige Algemene Ledenvergadering 2021
Jaarverslag 2021
Financieel overzicht: Balans en resultatenrekening 2021
Kascommissie
a. Verslag commissie
b. Voorstel tot verlenen décharge bestuur
c. Benoeming nieuwe kascommissie
Benoeming ereleden
Jaarplan 2022 en begroting
Vaststellen ALV najaar 2022
Rondvraag en sluiting
Presentatie Ingrid Piek over Segbroektuin

Verslag algemene ledenvergadering IVN Den Haag en Omstreken van 13
november 2021
Aanwezig:
Chrit van Ewijk (vz), Annemarie van der Rest (pen.), Marjanne Dominicus (best.), Louise Ras (best.),
André Smit (best.), John van Wensveen (best.), Monique van den Broek, Roy van Hutten, Gerda
Idsinga, Grada de Jong, Muriel Kommer, Linda Thorarinsdottir, Linda Tan, Irene van Wissen.
Afwezig met bericht van kennisgeving:
Johan Apeldoorn, Marjo Hess, Ria Hoogstraat, Johan Holtrust, Mien Huisman, Asha Kalijan, Corry van
Leeuwen, Rob Meyer, Esther van Seters, Linda Tan, Ada van de Vendel, Wim Voortman, Yvonne
Vermazen, Jaap Zoet.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Deze ledenvergadering is de 2e
ledenvergadering van dit jaar. Doel hiervan is eventueel zaken voor het lopende jaar nog bij te sturen
en het jaarplan en de begroting voor het volgende jaar te bespreken.
2. Verslag van vorige Algemene Ledenvergadering
Het verslag van de ALV van 6 maart 2021 wordt goedgekeurd.
3. Voorstel Beleid vergoedingen
Penningmeester licht toe dat de aanleiding van het opgestelde concept beleid voortkomt uit de
discussie van de Koers 2025. Uitgangspunt van het voorstel is dat iedere IVN’er die voor IVN een
activiteit uitvoert dit doet op vrijwillige basis. Dit geldt ook voor een ZZP’er die als vrijwilliger voor IVN
werkt. In uitzonderingsgevallen betalen we aan een ZZP’er een vergoeding. Dit is bijvoorbeeld het
geval als voor een NGO een specialist wordt gevraagd een bijdrage te leveren. In dat geval wordt een
vergoeding verstrekt als dit in de begroting voor de NGO geld is gereserveerd. Dit geldt dus ook voor
verwachte reiskosten van leden voor een activiteit. In alle gevallen zal een vergoeding pas worden
verstrekt na goedkeuring van of namens het bestuur. Voor leden van onze afdeling geldt de regel dat
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van een vergoeding voor reiskosten pas sprake kan zijn als deze kosten buiten het werkgebied van de
afdeling worden gemaakt.
Roy merkt op dat declarabele kosten eventueel ook als schenking aan de vereniging kunnen worden
opgevoerd. Muriel merkt op dat zij kosten voor haar activiteit Natuurkoffer declareert bij de
organisatie waarvoor zij de activiteit uitvoert.
De vergadering neemt het voorstel Beleid vergoeding aan. Deze wordt op de website gepubliceerd.
4. Voorstel contributieverhoging
Penningmeester licht toe dat IVN Landelijk heeft aangekondigd de contributie per 1 januari 2023 te
verhogen voor gewone leden van €24 naar €25. Voor huisgenootleden blijft de contributie
ongewijzigd op €12,50 . De afdracht van de afdeling aan IVN landelijk gaat voor gewone leden van
€12 naar € 12,50 per lid en voor huisgenootleden blijft het € 2. Aangezien wij meer landelijk
aangemelde (huisgenoot-)leden hebben dan lokaal aangemelde leden en een ongelijkheid in
jaarcontributie tussen deze twee categorieën ongewenst is, wordt voor alle gewone leden de
contributie met ingang van 2023 vastgesteld op €25. Voor huisgenootleden wordt contributie
stapsgewijs verhoogd van € 7,50 naar €10 in 2023 en naar €12,50 in 2025. Voorzitter merkt op dat er
geen verschil moet bestaan tussen landelijk aangemelde leden en lokaal aangemelde leden. Het
betreft slechts een administratief verschil. Verder merkt hij op dat onze afdeling streeft haar
ledenadministratie geheel door IVN landelijk te laten uitvoeren. Ook dit pleit voor synchronisatie van
de contributiebedragen.
Louise merkt op dat onze afdeling ook een afdracht doet aan IVN regio Zuid-Holland. Naar aanleiding
van een vraag over donateurs merkt de voorzitter op, dat onze afdeling alleen donateurs heeft die
met onze afdeling sympathiseren. Leden zijn lid van onze IVN afdeling Den Haag e.o. én van IVN
landelijk. Daarom ontvangen leden zowel het afdelingsblad (Duizendblad) als het landelijk blad (Mens
en Natuur).
Het voorstel Contributieverhoging wordt aangenomen. De contributiebetaling wordt aangekondigd in
het Duizendblad en de Nieuwsbrief. Eind januari, respectievelijk in februari en in maart stuurt de
penningsmeester zo nodig een herinnering. Penningmeester zal stapsgewijs lokale leden vragen om
landelijk lid te worden zodat de administratie gaandeweg overgeheveld wordt naar IVN landelijk.
5. Jaarplan
Voorzitter merkt op dat het jaarplan niet bij de stukken zat. Daarom licht hij dit mondeling toe. Het
jaarplan bestaat uit vijf onderdelen:
1. Voorzetting van wandelingen, maar met een “strikje”. Van excursieleiders wordt verwacht
aandacht te besteden aan het feit dat wij ons 60-jarig jubileum hebben en dat IVN een prijs
heeft gewonnen uit het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft gewonnen. Vooral in de
communicatie naar buiten toe is van belang. Rekening moet gehouden worden met meer
deelnemers en dus extra ondersteuning bij de wandelingen. De hoop en de verwachting is dat
het voor nieuwsredacties interessant is om aan ons jubileum en gewonnen cultuurprijs
aandacht te besteden. Aanmelden bij gidsen blijft van toepassing. Met eventuele journalisten
die een activiteit willen bijwonen moeten vooraf goede afspraken worden gemaakt.
2. Voortzetting van de Natuurgidsenopleiding. De voorzitter licht toe dat de opleiding dit jaar is
gestart en nieuw opgezet door het organiserend team en het docententeam. Petje af voor
deze teams om de opleiding in coronatijd uit te voeren. Een oproep aan alle leden is om
stageplaatsen aan te bieden binnen hun activiteit. Hiervoor komt een oproep in het
Duizendblad.
3. Lustrumprogramma. Irene licht toe dat dit programma bestaat uit exclusieve activiteiten voor
onze leden, soms voor het publiek. Elke maand zal er iets te doen zijn. Zij loopt het
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programma door. Elke kwartaal zal met een mail de belangstelling bij leden worden
geïnventariseerd. Rob Meyer zorgt voor de coördinatie.
4. Verstevigen van coördinerende taken binnen de vereniging. Het redactieteam van
Duizendblad en Nieuwsbrief en het bestuur moet worden uitgebreid. Oproep aan aanwezigen
is om in zijn of haar omgeving te kijken of er mogelijk geschikte kandidaten zijn.
5. Voorzetting van uitvoering actieprogramma Koers 2025+. De inzet van het bestuur is om in
2022 de contacten tussen leden te verstevigen door de groene cv’s van leden samen te stellen
en deze voor elkaar online toegankelijk te maken. Ook gaat het bestuur na of het aanbieden
van digitale lezingen mogelijk is.
6. Begroting 2022
Penningmeester licht de begroting voor volgend jaar toe. De vergadering gaat hiermee akkoord.
7.Rondvraag
1. Hoe voorkom je dat mensen die zich aanmelden voor een wandeling uiteindelijk niet op
komen dagen? Het is zaak om de deelnemers een week voor de wandeling nog een mail te
sturen ter herinnering en met de vraag of ze nog steeds van plan zijn te komen. Mocht dat
niet het geval zijn dan kan iemand van de reservelijst alsnog meedoen.
2. Hoe ga je om met journalisten die een stuk willen schrijven over de wandeling? Het is zaak
van te voren goede afspraken te maken met journalisten. Dit antwoord werd te vaag
gevonden. Het bestuur zal een protocol opstellen.
8.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid.
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Jaarverslag 2021

3.1 Bestuur
Na de ALV van 6 maart 2021 is het bestuur als volgt samengesteld.
Functie
Voorzitter
Secretaris/Penningmeester
Bestuurslid PR en Communicatie
Bestuurslid Leden Aangelegenheden
Bestuurslid Externe Aangelegenheden
Bestuurslid Opleidingen
Bestuurslid Projecten

Naam
Chrit van Ewijk (2e termijn)
Annemarie van der Rest
Marjanne Dominicus (2e termijn)
Louise Ras
André Smit
Annemarie van der Rest (2e termijn)
John van Wensveen

Jaar van aftreden
2025
2023
2025
2025
2025
2025
2024

De bestuursvergadering zijn elke maand doorgegaan m.b.v. Zoom.
Twee bijzondere onderwerpen waren vergoedingen beleid en criteria voor ereleden. Verder zijn het
coronabeleid en de Koers 2025 aan bod gekomen.
Er werden steeds plannen gemaakt voor activiteiten die uiteindelijk toch niet doorgingen. Zo is er
een Groene Buitencursus opgezet. Toen de cursus klaar was mochten we nog maar met twee
personen naar buiten en is de cursus niet doorgegaan.
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De Afdeling heeft het afgelopen jaar in Regio Zuid Holland verband hard meegewerkt aan een
statutenwijziging voor het landelijke IVN om meer balans te krijgen tussen de macht van de
Landelijke Raad en de Raad van Toezicht van de vereniging.
3.1.1

Contacten andere natuurorganisaties, gemeenten, natuurclubs en Nationaal Park Hollandse
Duinen
Contacten met gemeente Rijswijk, Platform Groen (in Rijswijk), Helden van de Natuur, Haaglanden
beweegt, Groene Karavaan en Landgoed Te Werve voornamelijk om activiteiten in de natuur te
organiseren.
Er wordt deelgenomen aan diverse overleggen in Den Haag zoals het Stedelijk Groenoverleg, het
Groen Platform, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken,
Nationaal Park Hollandse Duinen, Beheerplatform Westduinpark etc. De deelnemers zijn de diverse
natuurorganisaties en de gemeente.
De punten van aandacht zijn handhaving, groene daken, extra natuur, volkstuinen, groene tuinen,
mountainbikes, ecologische zones, stikstofdepositie en het sportcomplex Laan van Poot.
Het landelijke IVN heeft de doelstelling om zich om te vormen van een vereniging naar een
beweging. Als onderdeel daarvan zoekt het actief de samenwerking met groene organisaties zoals
bijv. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Nationale Landschapsparken. Het probeert daarbij
ook lokale ingangen te creëren voor de Regio’s en Afdelingen.
3.1.2 PR en Communicatie
Website
Ook in 2021 hebben we voor de website gebruik gemaakt van het landelijke content management
systeem. De website is in beheer bij Marjanne Dominicus. Het jaar 2021 werd gekenmerkt door
corona en als gevolgd daarvan weinig activiteiten.

Gebruikers
Nieuwe gebruikers
Pagina weergaven

2021
6.652
5.464
62.567

2020
9.918
8.908
51.830

Facebook
Marjanne Dominicus plaatst berichten op de Facebookpagina. Wouter van Kuijk levert regelmatig
nieuws aan. Het aantal volgers van de Facebookpagina is in 2021 gestegen naar 858, tegen 738 in
2020.
Nieuwsbrief
Sinds 1 januari 2020 maken we maandelijks een nieuwsbrief in het landelijk mailingsysteem, dat
gekoppeld is aan de ledenadministratie in Procurios. De nieuwsbrief wordt verstuurd aan alle leden
en donateurs. De selectie van onderwerpen wordt gemaakt door Monique van den Broek en
Marjanne Dominicus, die ook de opmaak verzorgt.
Duizendblad
Het kwartaalblad De Ratelaar werd in 2021 verspreid onder leden en donateurs. Voor de opmaak
maken we gebruik van een informatiesysteem, beschikbaar gesteld door IVN landelijk, bij drukkerij
Editoo. De drukker verzorgt ook de verzending.
Na verschillende stemrondes onder de leden en donateurs is gekozen voor de naam Duizendblad.
Helaas hebben we om verschillende redenen, verhuizing, ziekte afscheid moeten nemen van de
driekoppige redactie. Lisette van Pelt heeft de redactie overgenomen. Marjanne Dominicus en
Lisette verzorgen de opmaak. Vaste gastschrijvers, o.a. Marjo Hes en Wim Voortman, leveren per
kwartaal een of meerdere bijdragen.
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Persberichten
Dit jaar zijn er weinig persberichten gestuurd, omdat vrijwel alle activiteiten stil lagen vanwege
corona. De persberichten zijn verstuurd door Rob Meyer.

3.2 Excursies, cursussen en activiteiten voor publiek
3.2.1 Reguliere wandelingen
Publiekswandelingen konden maar beperkt doorgang vinden en met minder deelnemers.
Deelnemers moesten zich van te voren aanmelden bij de gids. Het aantal deelnemers aan de
wandelingen in 2021 is onbekend.
3.2.2 Wandelingen op aanvraag 2021
Er zijn 25 aanvragen geweest voor wandelingen. Twee daarvan zijn niet doorgegaan. Het aantal
deelnemers per gids was maximaal 8.
In 2021 zijn er geen Groene Cursussen gehouden.
3.2.3 NGO Natuurgidsenopleiding
In september is er een nieuwe Natuurgidsen opleiding van start gegaan, met 25 enthousiaste
deelnemers. De deelnemers komen uit Den Haag, Pijnacker, Rijswijk, Voorburg en Zoetermeer. In
oktober 2021 hebben we het eerste kennismakingsweekend gehouden in Orvelte.
Deze keer werken we met een coördinatieteam van zes personen. Zij zorgen ervoor dat de cursus
goed loopt en de docenten zich dan kunnen concentreren op het lesgeven.
De cursus duurt tot juni 2023.
3.2.3.1 Kind en Natuur
De IVN groep, o.l.v. Roy van Hutten, is in 2021 alleen bezig geweest met het project Huisje, Boompje,
Beestje van de Groen Terp in Den Haag. Door Covid-19 perikelen lukte het pas op 30 juni 2021 de
aftrap te geven voor natuuractiviteiten van De Groene Terp. Er zijn 4 programma’s gemaakt, waarvan
er 3 zijn uitgevoerd: Zintuigenspel, Regenboogspel, Bodemdiertjes en Paddenstoelentocht. De
Paddenstoelentocht werd geannuleerd i.v.m. Covid-19 besmetting. Aan 3 natuuractiviteiten hebben
in totaal 17 volwassenen en 25 kinderen deelgenomen.
Eind 2020 gaf Dorine Ariaans te kennen te willen stoppen om fysieke redenen. De werkgroep
bestond begin 2021 nog maar uit 2 personen, maar gelukkig werd een pas afgestudeerde gids
gevonden: Sophie More-Fransen.

3.3 Activiteiten voor leden
3.3.1 Themagroepen
De Themagroepen zijn omgezet naar Projectgroepen omdat de leden blijkbaar een minder
structureel engagement willen. Een Themagroep die dat wenst te blijven kan blijven.
3.3.1.1 Fotografie
Vanwege corona in 2021 geen activiteiten
3.3.2 Afdelingsweekend en -dag
Op de planning stond Ameland voor het afdelingsweekend maar dat kon helaas niet doorgaan door
corona.
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De afdelingsdag, ging gelukkig wel door, met 18 actieve leden reisden we naar Tiengemeten, een
eiland in het Haringvliet. Annette en Dik, van Natuurmonumenten, waren onze gidsen van die dag,
ieder met een groep om 2 uur te wandelen en 2 uur te fietsen. Tussen de middag werd er een
bijzondere lunch geserveerd bij de Gasterij De Gezusters. Het is een bijzonder eiland met veel hoeves
met een passende functie. Na afloop van de indrukwekkende dag, onder het genot van een drankje,
even alle indrukken verwerken en op tijd terug met de laatste pont. Van de afdelingsdag is een
verslag gepubliceerd in Duizendblad van oktober.
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Financieel verslag 2021

Onderstaande rapportage is een verkort verslag van het financiële jaar 2021. De Kascommissie,
bestaande uit Ada van de Vendel en Jan Muurling, hebben inzage in de stukken gekregen. Op grond
van de bevindingen doet de Kascommissie verslag aan de Algemene Ledenvergadering en geeft
advies in het kader van het verlenen van décharge voor het gevoerde financiële beleid.
Aantal Leden
Het aantal leden in 2021 staat hieronder weergegeven. In vergelijking met voorgaande jaren zien we
dat er steeds meer nieuwe leden via IVN-landelijk aangemeld zijn. Dit betekent dat zij hun contributie
aan IVN-NL betalen en dat de afdeling Den Haag van IVN-NL een vergoeding krijgt voor deze leden.
Omgekeerd doet Afdeling Den Haag een afdracht aan INV-NL voor de Haagse leden. Het aantal leden
+landelijke leden is gestegen van 323 in 2020 naar 364 in 2021. Een stijging van zo’n 10%.
2019
Leden
182
Huisgenoot leden 27
Land. leden
107
Donateurs
97
Totaal
413

2020
181
29
142
89
441

2021
173
29
191
82
475

De staat van baten en lasten
Hieronder staan de staat van baten en lasten en de balans over 2021. In de tabellen is een opdeling
gemaakt naar de kosten en baten voor de vereniging, en de activiteiten die we doen voor leden en
derden. Op deze manier is inzichtelijk wat nodig is om de vereniging draaiende te houden.
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Baten

Contributie
Giften leden
Donateurs

2020
7.832
789
1.395
10.016

Biowalking
Wandelingen op verzoek
Groene Cursus
NGO
IVN weekend
Inkomsten activiteiten

Rente
Totaal baten

120
690
-

Lasten
2021
9.085
429
1.434
10.948

810

240
1.580
11.005
12.825

-12
10.814

1
23.774

Begroting
2021
7.500
200
1.200
8.900
180
1.000
900
1.400
3.480

Algemene kosten
Domein&mail
Afdracht IVN
Leden admin
Kosten vereniging
Afdelingsfolders
Verenigingsblad
Activiteiten voor leden
Activiteiten voor publiek
IVN-weekend
Groene Cursus
IVN-kleding
NGO

12.380
Resultaat
Totaal Lasten

2020
623
54
3.699
137
4.513

2021
741
55
3.864
96
4.756

38
2.343
905
98
177
278
343
4.182
2.119
10.814

1.257
623
-58
290
392
4.513
7.017
12.001
23.774

Begroting
2021
1.000
60
3.800
200
5.060
200
1.500
1.000
500
1.700
500
200
1.500
7.100
220
12.380

De activiteiten van de vereniging lagen zo goed als stil vanwege de coronapandemie. We hebben nog
enkele wandelingen op verzoek uitgevoerd, maar de Groene cursus en andere activiteiten voor
derden kwamen stil te liggen. Reeds gedane bijdragen zijn teruggestort. In september 2021 zijn we
gestart met de Natuurgidsenopleiding (NGO). Mede door een subsidie van € 2.000 van Fonds 1818
heeft dit voor flinke inkomsten gezorgd. Van deze inkomsten zijn nog € 6.492 over voor de uitgaven
van 2022 en 2023.
De kosten van het verenigingsblad zijn lager dan begroot. We zijn overgestapt van De Ratelaar,
samen met de KNNV, naar Duizendblad wat alleen door de Afdeling Den Haag wordt uitgegeven. Dit
is in 2021 éénmaal uitgekomen.
De activiteiten voor leden is lager dan begroot, omdat er nu eenmaal weinig activiteiten waren
vanwege de coronapandemie. De activiteiten voor publiek stond ook op een laag pitje. Hier zijn wel
kosten gemaakt, daar stond echter ook een subsidie van IVN Zuid Holland tegenover van € 218. Door
de gestage contributie inkomsten van leden en de NGO is het resultaat dit jaar positief: € 12.001. Een
groot gedeelte hiervan, € 6.492, zijn opbrengsten van de Natuurgidsenopleiding die voor 2022 en
2023 zijn bestemd.

Balans
Op de volgende pagina staat de balans over het jaar 2021. Het resultaat van € 12.001 is opgedeeld
naar een verhoging van de reservering van de Natuurgidsenopleiding (NGO) met € 6.492 en een
onverdeeld resultaat van € 5.509.
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Bezittingen

Schulden

Rekening courant Triodos
Sparen ASN
Sparen Triodos
Totaal

2020
3.089
100.682
20.491
124.262

2021
15.146
100.001
20.467
135.614

Nog te ontvangen
Vooruit betaald
Totaal Activa

590
124.852

564
300
136.478

Algemene reserve
Onverdeeld resultaat
Reservering NGO
Reservering DeVries fonds
Reservering Heijmanshof
Reservering Lustrum
Totaal reserveringen
Borg Jassen
Vooruit ontvangen
Nog te betalen
Totaal Passiva

5

2020
30.681
2.119
1.844
74.280
4.583
9.170
122.677

2021
30.681
5.509
8.336
74.280
4.583
11.289
134.678

1680
454
42

1.680
79
41

124.852

136.478

Jaarplan 2022

5.1 Bestuur
Er zijn geen veranderingen in het bestuur voorzien.
Zoals we in de ALV van 13 november 2021 hebben afgesproken zal het bestuur gaan werken aan de
volgende punten.
•

•

•
•

Verstevigen van coördinerende taken binnen de vereniging. Het redactieteam van
Duizendblad en Nieuwsbrief en het bestuur moet worden uitgebreid. Oproep aan
aanwezigen is om in zijn of haar omgeving te kijken of er mogelijk geschikte kandidaten zijn.
Voorzetting van uitvoering actieprogramma Koers 2025+. De inzet van het bestuur is om in
2022 de contacten tussen leden te verstevigen door de groene cv’s van leden samen te
stellen en deze voor elkaar online toegankelijk te maken. Ook gaat het bestuur na of het
aanbieden van digitale lezingen mogelijk is.
Er zal in het kader van 1IVN een begin worden gemaakt met het versterken van de
samenwerking met de beroepskrachten van IVN Regio Zuid-Holland in gezamenlijke
programma’s.
Er zal ook een begin worden gemaakt met het versterken van de samenwerking met andere
afdelingen in Zuid-Holland, o.a. vanwege de nieuwe Omgevingswet die op provinciale schaal
zal worden uitgevoerd.

5.2 Jubileum
Wij gaan bijna elke maand in 2022 een wandeling met een extra tintje of speciale excursie
organiseren. Ook worden er speciaal voor de leden lesavonden gegeven met genodigde sprekers.
Voor het volledige programma, zie de website.

5.3 Contacten andere natuurorganisaties, gemeenten, natuurclubs en Nationaal Park
Hollandse Duinen
Komend jaar zal in Duizendblad regelmatig een artikel verschijnen met uitgebreide informatie over
de externe aangelegenheden.
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5.4 PR en communicatie
Voortzetting activiteiten zoals in 2021. Vernieuwing website, m.n. vernieuwing van het landelijke
IVN-informatiesysteem, en in gebruik nemen van de nieuwe IVN-beeldbank.

5.5 VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Het VOG-onderwerp werd steeds overgeheveld van het lopende plan naar het plan voor het
volgende jaar. We gaan dit onderwerp, ondanks dat wij door corona waarschijnlijk minder
publieksactiviteiten zullen gaan doen, aanpakken.

5.6 Excursies, cursussen en activiteiten voor publiek
5.6.1 Publiekswandelingen/Wandelingen op aanvraag
Natuurlijk weet niemand wat 2022 zal brengen, al ziet het er – met het nodige voorbehoud – naar uit
dat we onze publiekswandelingen weer kunnen doen. Dan kan ook de samenwerking met Muzee
Scheveningen weer opgepakt worden en kunnen er in de zomer wellicht weer een aantal familieexcursies gehouden worden. En ook de wandelingen in het kader van de Biowalk staan weer gepland.
5.6.2 Kind en Natuur
De activiteiten in de Terp, Huisje Boompje Beestje, zullen we ook dit jaar blijven doen. Daarnaast
zullen we aansluiten bij bestaande activiteiten zoals de gezinswandelingen en Slootjesdag.
5.6.3 Groene cursus
Het plan is om in 2022 twee Groene cursussen te organiseren, een in het voorjaar en een in de
herfst. Leden betalen voor zes lessen en drie excursies € 55, niet leden € 65. De voorjaarscursus
wordt gehouden in Rijswijk.

5.7 Activiteiten voor leden
5.7.1 Natuurgidsenopleiding
De Natuurgidsenopleiding (NGO) duurt nog tot juni 2023.
5.7.2

Projectgroepen

5.7.2.1 Fotografie
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de activiteiten hervat zullen worden.
5.7.3 Afdelingsweekend en -dag
Het Afdelingsweekend gaat helaas weer niet door: het kon niet vastgelegd en kosteloos geannuleerd
worden mochten er weer coronamaatregelen van kracht zijn.
De Afdelingsdag wordt gecombineerd met het 60-jarig bestaan van de afdeling. Voor de actieve
leden en gidsen die hiervoor uitgenodigd worden hebben wij een verrassing in augustus.
5.7.4 Jubileumactiviteiten
Elke maand staat er voor leden en donateurs een activiteit gepland in het teken van het 60-jarig
bestaan. Bij elke excursie of wandeling is een gastpersoon aanwezig die de deelnemers verwelkomt
bij de IVN-vlag.
Een greep uit de activiteiten:
1. Over oude monumentale bomen in Duivenvoorde met een bezoek aan het kasteel.
2. Over monumentale bomen waarbij de wandeling eindigt op de Joodse Begraafplaats.
3. Hofjes worden bezocht, bezoek aan de molen, van poldersloot tot boezem.coron
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4. Vogels spotten, bezoek aan een stadswijngaard, een strandexpeditie en lesavonden met
gastsprekers over vleermuizen, grassen en wat er zoal leeft in de sloot.
5. Een Haagse Bos-expeditie en kaboutertocht speciaal voor de kinderen.
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Begroting 2022

Onderstaande begroting is een aangepast versie van de begroting die tijdens de ALV van november
2021 is goedgekeurd. In de aanpassingen is onder andere het toegenomen aantal leden verwerkt. Dit
blijkt uit de inkomsten en uit de afdracht aan IVN. Ook is besloten dat er dit jaar geen IVN weekend
zal plaatsvinden. Dit heeft te maken met de onzekerheden rondom Covid-19, maar ook omdat al veel
activiteiten voor leden worden georganiseerd rondom het lustrum.
Baten

Lasten

Contributie
Giften leden
Donateurs

2021
9.085
429
1.434
10.948

Biowalking
Wandelingen op verzoek
Groene Cursus
NGO
IVN weekend
Inkomsten activiteiten

240
1.580
11.005
12.825

Rente
Totaal baten

1
23.774

Begroting
2022
8.000
300
1.200
9.500
540
2.000
900
3.440

Algemene kosten
Domein&mail
Afdracht IVN
Leden admin
Kosten vereniging
Verenigingsblad
Activiteiten voor leden
Activiteiten Lustrum
Activiteiten voor publiek
IVN-weekend
Groene Cursus
NGO

12.940
Resultaat
Totaal Lasten

2021
741
55
3.864
96
4.756
1.257
623
-58
290
392
4.513
7.017
12.001
23.774

Begroting
2022
1.000
60
4.200
200
5.460
3.000
1.000
9.000
500
500
4.200
18.200
-10.720
12.940

We zullen nog rekening moeten houden met Covid-19. Dit betekent dat de activiteiten voor publiek
beperkter zullen zijn dan in voorgaande jaren. Het negatieve resultaat lijkt erg groot, bijna € 11.000.
Er staan echter voldoende reserveringen op de balans.
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