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1. Jaarverslag Bestuur IVN Zuid-Kennemerland 2021
Optimistisch als we zijn, namen we ons voor om in 2021 onze activiteiten weer op te pakken na
de COVID-19 pandemie. Ons geduld werd op de proef gesteld want ook 2021 werd voor een
groot deel geteisterd door de pandemie en de maatregelen daartegen.
Gelukkig was er in de tweede helft van het jaar ruimte om, onder voorwaarden, excursies,
evenementen en werkdagen te organiseren. Dit jaarverslag laat zien dat veel deelnemers,
bezoekers en IVN-leden hier met plezier aan hebben deelgenomen. Ook dit jaar is ons ledental
weer toegenomen, waarschijnlijk ook door toegenomen waardering voor de natuur om ons
heen.
Hoogtepunt van het jaar was de afronding van de Natuurgidsenopleiding, die eind juni met
knap improviseren 20 nieuwe gidsen opleverde. Het opleidingsteam van onze vereniging heeft
hiermee in 2020 en 2021 een bijzondere prestatie geleverd waar we ze graag mee
complimenteren.
De natuurgidsen die dit diploma halen hebben een reputatie van vaardigheden, kennis en
enthousiasme, waar ook andere organisaties graag gebruik van maken. Dat blijkt uit de
gesprekken en samenwerking met o.a. Kennemerhart, het Pieter Vermeulen Museum, lokale
bladen en omroepen, het IVN Noord-Holland en natuurlijk het Nationaal Park ZuidKennemerland waarmee we een samenwerkingsconvenant hebben.
Dit jaarverslag laat ook zien hoe we dit jaar nieuwe initiatieven en werkvormen hebben
gebruikt om onze doelstellingen te verwezenlijken, zoals route apps, een podcast in
samenwerking met Radio Zandvoort, het Nationaal Park en de Amsterdamse
Waterleidingduinen en een samenwerking met het landelijk IVN om meerdaagse wandelingen
aan te bieden
Zo willen we ook in 2022 weer de handen
ineen slaan met andere
natuurorganisaties om ons enthousiasme
voor een dier of plantensoort, terrein of
thema te delen. Mocht je bij het lezen
van dit verslag geinspireerd raken om
ergens aan bij te dragen of mee te doen,
aarzel dan niet om contact op te nemen
met een van onze werkgroepen of met
het bestuur.
Bestuur:
Voorzitter
Wim Swinkels
verkozen 3-2018, statutair tot 3-2024
Secretaris
Petra Bürmann
verkozen 3-2019, statutair tot 3-2022
Penn.meester/ledenadm. Peter Blondel
verkozen 3-2018, statutair tot 3-2024
Bestuurslid
Martin Ettema
verkozen 3-2019, statutair tot 3-2022
Ook op de foto: kandidaat bestuurslid Juno Rouwenhorst
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2. Jaarverslagen werkgroepen IVN Zuid-Kennemerland
2.1 Jaarverslag Excursiewerkgroep 2021
Het afgelopen jaar was voor de excursiewerkgroep een bijzonder, zij het niet in alle opzichten
positief verlopen jaar.
Het coronavirus en de daar mee samenhangende overheidsmaatregelen maakten het ook in
2021 grotendeels onmogelijk het geplande excursie- en Evenementenprogramma door te laten
gaan. In het eerste halfjaar werden alle excursies afgelast. Vanaf half juli tot half december
konden excursies doorgaan met beperkingen: niet meer dan 10 deelnemers per gids en dus
verplichte aanmelding. Op die manier konden 19 excursies doorgang vinden, waaronder drie
kinderexcursies. Van de geplande evenementen, zoals de Stinsenplantendag, de regionale
Vogeldag, het Zee-evenement en de Paddestoelendag, kon alleen de laatste doorgaan in zeer
afgeslankte vorm (alleen kinderexcursies). Over het algemeen was de belangstelling voor de
excursies dik in orde, ondanks het verplichte aanmelden. Mogelijk heeft de coronapandemie
inderdaad geleid tot een verhoogde belangstelling voor activiteiten in de natuur.
Positief nieuws in het afgelopen jaar was de instroom van nieuwe gidsen die in juni de NGO
succesvol afronden. Wel was het door de corona-beperkingen lastig om hen bij de activiteiten
van het programma en de werkgroep te betrekken, maar gelukkig werd aan een oproep om
aanwezig te zijn op de gidsenavond enthousiast gehoor gegeven en ook brachten nieuwe
gidsen daar al een aantal mooie nieuwe activiteiten in voor het programma van 2022.
Die gidsenavond op 20 oktober werd gelukkig weer een levendige en goedbezochte “fysieke”
bijeenkomst in Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, waar we elkaar weer in levende lijve
konden ontmoeten en ervaringen, ideeën en plannen konden uitwisselen. Planner Miranda
Bosse leidde ons weer enthousiast en deskundig door het programma voor 2022. Voor de
laatste keer, want helaas nam zij hiermee afscheid als planner. Bedankt Miranda, voor je inzet
gedurende vijf drukke en soms spannende jaren!
Gelukkig hebben we voor Miranda een kundig opvolger gevonden in Gerard van Dijk,
natuurgids uit de nieuwe lichting.
Naast Miranda namen ook Berna van Baarsen en Cor Vlot afscheid van de excursiewerkgroep
na een jarenlang lidmaatschap, Berna o.a. als aanjager van nieuwe activiteiten en liaison met
de gidsenopleiding, Cor als gewetensvol en zorgvuldig coördinator. Voor hen is nog geen
opvolger gevonden. Harry Lips neemt het coördinatorschap tijdelijk waar. Gelukkig zijn Berna
en Cor niet voor IVN Zuid-Kennemerland verloren want zij blijven actief, o.a. gezamenlijk als
organisator van de Stinsenplantendag op Tweede Paasdag in Thijsse’s Hof. Van de vertrekkers
werd afscheid genomen met een gezamenlijke wandeling en een geanimeerd etentje bij
Kraantje Lek.
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Op 19 juni kwam een aantal gidsen in actie bij de Inspiratiedag van IVN Noord-Holland waar
gidsen van onze afdeling rondleidingen verzorgden voor hun collega’s van andere IVNafdelingen. Met de
gasten vertrok men
van Bezoekerscentrum
Kennemerduinen naar
het Openluchtheater
Caprera, waarbij leven
en werk van
Jac.P.Thijsse, plantjes
en beestjes in Caprera
en het bosbaden (een
uit Japan afkomstige
onderdompeling in de
sfeer van het bos) onderwerp waren van geslaagde excursies.
In het kader van de beleefweek van het Nationaal Park in de herfstvakantie gaven gidsen van
onze afdeling samen met gidsen van het Nationaal Park een twintigtal familie-excursies in
samenwerking met het Openluchttheater en Wandelpark Caprera. Ook werd in samenwerking
met landelijk IVN door twee gidsen van onze afdeling een pilot opgezet voor een IVN-trektocht
in het Nationaal Park, een meerdaagse wandeltocht. Daarbij werd gebruik gemaakt van de IVNroute-app, In deze app werden ook vanuit de gidsenopleiding twee routes toegevoegd, zodat er
nu van onze regio al meer dan tien wandel- fiets- of kanoroutes met interessante
natuurinformatie in de app te vinden zijn.
De inzet van digitale middelen zoals de IVN-route-app wordt steeds belangrijker, deels ook door
de problemen met het uitvoeren van klassieke excursies door corona. Een ander project op
digitaal gebied is de ontwikkeling van een podcast, waarin niet alleen aandacht gevraagd kan
worden voor activiteiten uit het excursieprogramma, maar ook algemene natuureducatie- en
duurzaamheidsonderwerpen uit onze regio aan bod kunnen komen. Dit project, dat getrokken
wordt door de werkgroep media, zal ook zeker de inzet behoeven van de gidsen van onze
afdeling.
In 2022 worden de overheidsmaatregelen rond corona hopelijk verder versoepeld: Bij het
schrijven van dit verslag mogen we uitkijken naar een compleet excursieprogramma waarbij wij
weer veel belangstellenden uit onze regio (en daarbuiten) warm kunnen maken voor
duurzaamheid en de mooie natuur in Zuid-Kennemerland.
De werkgroep excursies, Erna Schreuder, Eric van Bakel, Ronald Cassee (publiciteit), Gerard van
Dijk (planner) en Harry Lips (waarnemend coördinator)
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2.2 Jaarverslag Kinderwerkgroep 2021
Door de coronabeperkingen, waar we een groot deel van 2021 mee te maken hadden, is het
jaar qua activiteiten van de kinderwerkgroep noodgedwongen een mager jaar geworden.
In de maanden dat er wel activiteiten georganiseerd konden worden hadden we welgeteld twee
aangevraagde excursies. Eenmaal een privé aanvraag, met een groepje kinderen Elswout in en
we zijn met een klas van de Hannie Schaftschool uit Zandvoort met onze kor bij Parnassia gaan
vissen. Twee geslaagde excursies.
Van de evenementen moesten we het Zee-evenement afzeggen en hebben we alleen, op
bescheiden schaal, een aangepaste Kinderpaddenstoelendag op Elswout georganiseerd.
Uitsluitend met buitenactiviteiten. We hadden de puzzeltocht uitgezet en er is één
kinderexcursie gelopen. Helaas was de dag behoorlijk verregend waardoor de opkomst beperkt
was. Niettemin was het een verademing om eindelijk weer met een flink deel van de
kinderwerkgroep en een aantal vers afgestudeerde gidsen een dagactiviteit te beleven.
Voor 2022 zijn de voortekenen gunstig, we hebben er zin in!
Hans Smits coördinator kinderwerkgroep

2.3 Jaarverslag werkgroep Cursussen 2021
De oplopende druk op de zorg bracht Nederland in december 2020 weer in lockdown, inclusief
de instelling van een avondklok. Bijeenkomsten werden onmogelijk. Pas in april werden de
maatregelen wat versoepeld en in juni konden excursies in kleine groepen weer worden
gehouden.
Onder deze omstandigheden was het een ware uitdaging om de NGO 2019 voor de zomer af te
ronden. Randvoorwaarde hierbij was dat alle essentiële onderdelen van het programma
voldoende aandacht zouden krijgen. Met enig geluk (de verdere versoepelingen in juni) en de
digitalisering zijn we hier uiteindelijk in geslaagd.
Alle lessen zijn in zoombijeenkomsten aangeboden. Grote delen van de (eind)opdrachten
werden digitaal uitgevoerd, inclusief de presentatie van de resultaten. In juni, toen
wandelingen met beperkte aantallen weer waren toegestaan, hebben we het restant van de
essentiële excursies kunnen uitvoeren. Zo konden we op 26 juni aan 20 nieuwe gidsen het IVN
Natuurgids diploma uitreiken. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Remonstrantse kerk
(Haarlem) waar voldoende ruimte was om aan de anderhalve meter regel te voldoen.
De deelnemers aan de NGO2019 zullen zich de opleiding niet alleen herinneren als een
hindernisbaan, maar ook als een boek met een gitzwarte bladzijde: de ziekte en de dood van
Angelika Dräger, zeer gewaardeerd en gerespecteerd mede cursist. Op de diploma uitreiking
was Angelika nog in haar rolstoel aanwezig. Op 10 augustus overleed ze.

2.4 Jaarverslag van de werkgroep Haarlemmermeer 2021
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Ook dit jaar minder activiteiten door corona.
Stinsenplanten (11 april)
Twee cursisten van de gidsenopleiding hebben prachtig werk afgeleverd met een 10-tal posters
over stinsenplanten. Omdat we nog in lockdown zaten zijn de posters in een aantal weken op
de facebookpagina van Groen Haarlemmermeer en IVNZK gezet. Op 11 april is een leuk filmpje
op facebook gezet, gemaakt door stagiaires van de Heimanshof. Het hele project was een
samenwerking tussen IVN Haarlemmermeer en de Heimanshof.
Park21, wat groeit en bloeit (8 augustus)
Voor het eerst een rondje gelopen in Park21 in het oudste deel waarin we verschillende
biotopen (berm, riet, bos) tegenkomen. Een enthousiaste groep deelnemers (het max van wat
in die tijd mocht), maar een verschrikkelijke regenbui waardoor direct 2 deelnemers afhaakten.
Met de rest een leuke route vanaf honkbalterrein De Pioniers. Voor herhaling vatbaar. Gids
Anneke W. en Astrid
Vleermuizen (27 augustus)
Ieder jaar geven we een vleermuisexcursie in het centrum van Hoofddorp tijdens het landelijke
vleermuisweekend. Met maximaal toegestane deelnemers in 2 groepen van 10 op stap. Een
groep richting het oude zwembad aan de Geniedijk waar altijd veel dwergvleermuizen
uitzwermen bij zonsondergang. De andere groep de andere kant op en via Geniedijk op
terugweg op kerkhof. Ook daar veel dwergvleermuizen tussen de bomen. Gidsen Marja, Astrid
en Anneke W.
Fête de la nature
Dit feest werd onder andere gevierd op de Heimanshof. Door Marja is een les gegeven over
vleermuizen met opvolgend een excursie door de tuin met behulp van batdetectors.
Kaageiland (5 september)
Een excursie die om het jaar wordt gegeven, maar het aantal deelnemers (3) viel tegen. Gidsen
Ans en Ellen
Bosbaden (19 september)
Na het met succes uitproberen is ook in het jaar 2021 met veel plezier een (2 gepland) bosbad
genomen in het Haarlemmermeerse bos (met aanmeldingen). De deelnemers bepaalden de
route en dat beviel goed. Gidsen Ans en Esther
Herfst in Venneperhout (26 september)
Een enthousiaste groep (6) op pad door dit park. Gidsen Anneke van L. en Theo
Tenslotte
De gidsen in opleiding Gonneke en Marja hebben een app.route gemaakt van fort Vijfhuizen tot
fort Aalsmeer en die loopt langs veel natuurgebieden met als centrale lijn de Geniedijk. Tijdens
de geplande excursie was het erg slecht weer, met slechts een aanmelding maar deze is wel
doorgegaan.
Verslag door Anneke Wegman coördinator
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2.5 Jaarverslag Website/sociale media/nieuwsbrief/routes 2021
Openbare website
In de opzet van de website https://ivn.nl/zk is weinig veranderd. Door dit medium konden we
gelukkig de mensen, in dit jaar vol veranderingen en onzekerheid, continu een actueel beeld
bieden van de stand van zaken.
Voor het komende jaar staat er wel een grote web-verhuizing op stapel. Hierover later meer.
Social media
facebook.com/ivnzk heeft begin 2022 zo’n 652 volgers, enkele meer dan een jaar daarvoor.
Eind 2020 is een werkgroepje media actief geworden, met een eigen paragraaf in dit jaarverslag
instagram.com/ivn.zuidkennemerland is aangemaakt met al 245 volgers (167 meer dan op 1
april 2021). Meer nieuws volgt.
Route-app
Op ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/routes
zijn er 6 routes bijgekomen, waardoor we nu
11 routes hebben:
Van één NGO-groep Het Vogelmeer en de
duinen (360 downloads), van de andere NGOgroep 2 routes Geniedijk Haarlemmermeer
(start Vijfhuizen en start Aalsmeer, resp 66 en
108 downloads)
In ons beheer, maar samen met IVN-landelijk
gemaakt de IVN Driedaagse Wandeltocht NPZK (Dag 1, 2 en 3 resp. 77, 24 en 37 downloads)
En de al oudere routes worden ook nog steeds gebruikt: Rondje Oosterplas (233), Molens ZuidKennemerland (met de fiets 118, met de kano 11), Fietstocht Spaarnwoude (93, Kanoën rond
de Mooie Nel (17)
En er zijn al weer nieuwe plannen, bv rond de Vogeldag
Nieuwsbrieven
In ‘normale’ jaren verschijnt er een tweewekelijkse email-nieuwsbrief, aan 720 adressen
verstuurd, met een overzicht van de activiteiten en incidenteel een ander bericht. 2021 was
echter wederom niet ‘normaal’, er gingen bijna geen activiteiten door. Als gevolg daarvan zijn
er slechts enkele nieuwsbrieven verstuurd in plaats van de gangbare 24, omdat er simpelweg
niets te melden viel.
Deze brief wordt overigens al vanaf mei 2010 verstuurd en binnenkort is dat dus gedurende 12
jaar!
coördinator Ok Overbeek en Jan-Willem Doornenbal
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2.6 Jaarverslag De Toorts en Toortsdistributie 2021
Op 1 januari 2021 begon De Toorts-redactie met Femke van den Berg,
Angelika Dräger, Jany van Dijk, Loes van der Heijden, Margo Slot en
Ziegel Ziegelaar. Op 31 december 2021 bestond de redactie uit vier
personen: Femke van den Berg, Jany van Dijk, Loes van der Heijden en
Margo Slot. In augustus 2021 is Angelika aan een slopende ziekte
overleden. We missen haar goede en opbouwende kritiek als redactielid.
Ziegel Ziegelaar is gestopt als redactielid vanwege verschil in zienswijze.
De eindredactie is eind 2021 door Jany overgedragen aan Femke. Jany
blijft actief als redactielid.
Ondanks dat vergaderingen veelal digitaal plaatsvonden, is het De Toorts-redactie gelukt om
drie edities te maken. Nummer 112 met als thema ‘eieren’ is in maart uitgekomen. In juni is
nummer 113 met als thema ‘nat en droog’ uitgebracht. Tot slot is nummer 114 in oktober
verspreid onder de leden met als thema ‘migratie’. De oplage per nummer is 475 exemplaren.
Toortsdistributie
De distributie van De Toorts onder leiding van Hennie Terpstra is goed
verlopen. De samenwerking met de ledenadministratie verloopt snel en
soepel! Ook, zoals eerder vermeld, kost het weinig moeite om nieuwe
bezorgers te vinden. Op dit moment staan 33 bezorgers geregistreerd en er
komen steeds meer vrijwilligers bij. Bijvoorbeeld in Velserbroek zodat minder
Toortsen per post verstuurd hoeven te worden.
De redactie heeft mooie, kleurrijke Toortsen kunnen maken dankzij de input
van fotografen. Op de voorpagina van elke editie staat een ingestuurde foto van een IVN’er. En
de vele diverse artikelen worden zo veel mogelijk voorzien van foto’s uit de regio ZuidKennemerland, gemaakt door IVN-leden.
Onze vaste schrijver Mariëlle Gerritsen heeft laten weten vanwege haar
nieuwe baan geen tijd meer te hebben voor het aanleveren van artikelen
voor Habonde’s Kruidenhoek. We zijn haar dankbaar voor haar jarenlange
bijdrage aan De Toorts. Ze kon helaas niet aanwezig zijn bij het jaarlijkse
etentje van De Toorts. Cas Botman en Marisca van der Eem waren naast
Femke, Jany en Margo bij het etentje aanwezig. Zo konden we op een
gezellige manier Marisca bedanken voor haar bijdragen aan Straatje Om
en ingezonden sprookjes.
Een paar redactieleden hebben enkele natuurgidsen in opleiding begeleid met hun
stageopdracht. Naar aanleiding hiervan zijn twee artikelen in nummer 113 verschenen. Het
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huidige opmaakprogramma Editoo waarmee De Toorts wordt gemaakt, is onder de loep
genomen. Vooralsnog blijft De Toorts middels Editoo verschijnen, maar de redactie staat open
voor vernieuwing.
De redactie kijkt uit naar het komende jaar en kan hopelijk nieuwe redactieleden aankondigen.
Hennie Terpstra, Toortsdistributie
Namens de redactie, Femke, eindredacteur
www.ivnzk.toorts@gmail.com

2.7 Aangevraagde excursies voor volwassenen 2021
Net als 2020 was 2021 een jaar zonder ingevulde aanvragen. Er waren er een paar, maar die
werden na enige tijd door de aanvragers afgezegd.
Verder ben ik vorig jaar na 12 jaar gestopt met het afhandelen van aanvragen, dit met
medeweten van onze voorzitter. Voorlopig heb ik ook alle refernties hiernaar verwijderd van de
site en laten verwijderen uit de Toorts.
Misschien dat er ooit weer een nieuwe enthousiasteling op staat...
coördinator Ok Overbeek

2.8 Jaarverslag Werkgroep Werken in de Natuur 2021
Het was in 2021 weer een gek jaar. Een jaar met vele mogelijkheden en
onmogelijkheden. Door corona zijn er veel werkdagen niet doorgegaan maar we hebben wel
meerdere kleine werkdagen gehad. Zo hebben we een paar extra werkdagen gedaan in
Middenduin om zo een extra slag te kunnen slaan tav de Amerikaanse vogelkers. En zo hebben
we ook een aantal kleine werkdagen gedaan in het poelbroekbos met de Grote bereklauw. En
wat wel zeer aangenaam was dat we weer een weekend in Zuid-Limburg gedaan hebben. Met
werkdagen in de voormalige groeve ‘t Rooth en hebben we nabij de Bemelerberg in het bos
diverse bomen gezaagd en zo aangepast dat het leefgebied van de Eikelmuis is verbeterd. Zoals
wel vaker was het weer een zeer geslaagd weekend.
Marc van Schie coördinator werkgroep werken in de natuur

2.9 Jaarverslag werkgroep Natuurkoffer 2021
Wederom was ook 2021 een coronajaar en dat betekende, helaas, weinig
natuurkofferbezoeken aan woonzorg- en ontmoetingscentra.
Om het plezierige contact levendig te houden bezorgden wij tijdens de lockdown rond de
paasdagen een paasattentie bij de diverse instellingen. Dat werd zeer op prijs gesteld.
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Na versoepeling van de regels konden wij in juni toch ons eerste bezoek brengen, al snel
gevolgd door meerdere aanvragen.
Wij bezochten:
Woonzorgcentrum Tussenhout (2x)
Ontmoetingscentrum Spaarnestroom (2x)
Woonzorgcentrum Wildhoef
Ontmoetingscentrum Bloemenstroom
Ontmoetingscentrum Hofstroom
Ontmoetingscentrum Heemstroom
In oktober namen de besmettingen weer toe en daarmee aanscherping van de maatregelen. De
afspraken op dat moment met 5 woonzorg-/ontmoetingscentra werden geannuleerd o.a. het
Odensehuis in Overveen (van Stichting Welzijn Bloemendaal), een inloophuis voor ontmoeting
en ontspanning voor mensen met beginnende dementie en/of geheugenproblemen en hun
naasten.
Met al deze voorzieningen werd afgesproken contact te houden en in het nieuwe jaar,
afhankelijk van de ontwikkelingen, nieuwe bezoekafspraken te maken.
Met het toenemen van de aanvragen ontstond de behoefte om ons team uit te breiden en dat
lukte. Ellen Koomen en Lilian v.d. Bent, die beide de IVN natuurgidsenopleiding in 2021
afrondden, zullen het team komen versterken.
In een gesprek kregen zij algemene informatie over wat de Natuurkofferactiviteiten inhouden
en hoe hier invulling aan te geven.
In het komende jaar 2022 zullen zij “meelopen” om geleidelijk zelfstandig bezoeken te kunnen
afleggen. Joke Catau stopte helaas met haar activiteiten voor de Natuurkoffer.
In 2022 zal er door IVN Noord-Holland aandacht worden besteed aan het omgaan met mensen
met dementie door middel van workshops/cursussen, bestemd voor alle regionale
Natuurkofferwerkgroepen in Noord-Holland.
Wij hopen in 2022 weer met frisse moed van start te kunnen gaan.
De vrijwilligers van de Natuurkoffer Zuid-Kennemerland:
Ans Boogers, Paula Gruben, Sytske Dansen en Marij van Reijendam.
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2.10 Werkgroep Media 2021
Publiciteit excursies:
In 2021 zijn er een lange periode geen excursies geweest t.g.v. de COVID-19 pandemie en het
daaropvolgend kabinetsbeleid. Vanaf het moment dat er in de zomer weer meer mogelijkheden
waren zijn de excursies, na de binnen de werkgroep excursies de benodigde voorbereidingen te
hebben getroffen, begin augustus weer opgestart.
Dit steeds met verplichte aanmelding bij de gidsen of via de website van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. Er is vanaf augustus 2021 tot en met medio december 2021 sprake
geweest van een beperkt bezet excursie-aanbod. (Totaal 16 excursies).
Hierna zijn er weer voor langere tijd geen excursies mogelijk geweest.
Uit regelmatige terugkoppeling van gidsen blijken er aan het “handmatig” aanmelden, naast
het nodige werk, toch ook de nodige nadelen te kleven. Voorbeelden hiervan waren:
•

Verschijnen van mensen die zich niet aangemeld hadden

•

Zonder opgave van reden wegblijven van aangemelde mensen, waardoor anderen
onnodig waren afgezegd

•

Aanmelding via spamboxen die zijn gemist

Tijdens de gidsenavond is door gidsen het idee geopperd om, wanneer opgeven voor langere
termijn gewenst is, te kijken naar een systeem zoals dat gehanteerd wordt door de
Amsterdamse Waterleiding Duinen. Sowieso geeft een dergelijk systeem vooraf een goed zicht
op het aantal te verwachten deelnemers en de hoeveelheid daarbij behorende in te zetten
gidsen.
Dit is een bespreekpunt waar in een volgend overleg nog op teruggekomen moet worden.
Tweede aandachtspunt betreft het gebrek aan deelnemers van een aantal excursies.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de meeste excursies in relatie tot het maximaal aantal
toegestane deelnemers goed tot zeer goed bezocht zijn. Een paar excursies zijn slecht tot zeer
slecht bezocht. Het is raadzaam om ook hierbij nog eens nader stil te staan:
•

Zijn er succesvolle excursies waarbij we veel mensen hebben moeten teleurstellen
terwijl we mogelijk meer gidsen hadden kunnen inzetten?

•

Wat zijn de excursies die slecht werden bezocht en wat doen we daar vervolgens mee?

Publiciteit evenementen:
Bijna alle evenementen in 2020 zijn niet doorgegaan. Uitzondering hierop is de
Paddenstoelendag in Elswout. Deze dag is in een uitgeklede- en aangepaste versie wel
doorgegaan. Verdeeld over de dag zijn een aantal kinderexcursies georganiseerd. Voor deze
dag is gebruik gemaakt van een persbericht en reguliere aanmeldingen via de diverse media.

Jaarverslag 2021 IVN Zuid-Kennemerland – 7 maart 2022

12

Persberichten gedurende het jaar:
Gedurende het jaar zijn op enkele momenten de media geïnformeerd middels persberichten.
Dit waren: Het hervatten van het excursieprogramma in augustus (onder voorwaarden)
De aangepaste Paddenstoelendag in oktober.
Publiciteit m.b.t. de route-app:
Voor de IVN Route-App zijn er een
aantal acties geweest.
Deze acties zijn uitgevoerd ter
ondersteuning van twee approutes die
door twee groepjes gidsen (in het
kader van hun opleiding) zijn
ontwikkeld. Het betrof een approute
rond het vogelmeer in het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland (wandelroute)
en een approute over de Geniedijk in
de Haarlemmermeer (fietsroute).
Deze actie betroffen o.a.:
•

Het maken van publiciteitsfoto’s (zie foto bij deze rapportage)

•

Het versturen van een uitgebreide persberichten t.b.v. lokale- en landelijke media
(kranten en tijdschriften)

•

Het publiceren van nieuwsberichten binnen ons eigen medianetwerk

•

Het houden van een tweetal radio-interviews

Rubriek Bomen over bomen
Vanaf januari 2021 is er, in samenwerking met de redactie van Buijzpers, in het Bloemendaals
Nieuwsblad en het Heemsteeds Nieuwsblad een twee wekelijkse rubriek gepubliceerd waarin
steeds een boom wordt besproken. Het betreft een artikel van ca 200 woorden vergezeld van
een kolom brede foto.
Dit wordt uitgevoerd door een IVNZK redactie van 9 personen. De uitvoering verloopt via een
planning. Voor de fotografie is, indien nodig, ondersteuning binnen de redactie.
Er zijn het afgelopen jaar op deze rubriek een aantal positieve reacties van lezers geweest en
een aanvullende reactie van iemand die destijds betrokken was bij het planten van de
besproken boom.
Buijze pers bevestigt dat de rubriek goed wordt gelezen.
Alle edities zijn na te lezen via een archiefsysteem op de website van Buijze pers.
Op verzoek van de uitgever verzorgt IVN Zuid-Kennemerland ook voor 2022 deze rubriek met
dezelfde redactie. Het jaarrooster is hiervoor alweer volledig gevuld.
Verkiezing Boom van het jaar
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In aanvulling op een initiatief van Berna van Baarsen en Hans Olsthoorn, hebben we vanuit de
werkgroep ondersteuning geboden met het maken van een foto van een oude beuk in Duin en
Kruidberg.
Berna heeft een mooie tekst geschreven over de beuk “Grensbewaker van het hoge duin”.
Tekst en foto zijn ingestuurd voor de verkiezing Boom van het jaar.
Helaas zijn we hiermee niet verkozen.
Uitbreiding werkgroep media:
In 2021 is de werkgroep media uitgebreid en is de samenwerking met onze vrijwilligers in de
regio Haarlemmermeer verstevigd.
De werkgroep media bestaat uit 8 personen. Hiervan hebben 2 personen ook zitting in de
werkgroep excursies; een dwarsverband wat gezien de steeds terugkerende afstemming tussen
de werkgroepen erg handig is.
Twee personen van de werkgroep media zijn actief met publicaties op onze social media t.b.v.
IVN Zuid-Kennemerland in algemene zin; Haarlemmermeer voeren dit zelfstandig uit,
desgewenst met ondersteuning vanuit de werkgroep. De Haarlemmermeer IVNers (2 personen)
stemmen goed af binnen de werkgroep en zijn ook vertegenwoordigd bij overleg.
Rollen en taken binnen de werkgroep zijn helder en verlopen soepel.
Ontwikkelingen sinds het najaar 2021 met betrekking tot het opstarten van een natuurpodcast
(samenwerking IVN Zuid-Kennemerland, de Zandvoortpodcast, het Nationaal Park ZuidKennemerland en de Amsterdamse Waterleiding Duinen) gaan snel en maken een kleine
uitbreiding van de werkgroep waarschijnlijk noodzakelijk (zie ook ontwikkeling podcast).
Ontwikkeling podcast:
Ontstaan vanuit een initiatief van IVN Zuid-Kennemerland en de Zandvoortpodcast (ZFM en de
Zandvoortse Courant) om een natuurpodcast over Zuid-Kennemerland te gaan publiceren,
hebben zowel het Nationaal Park Zuid-Kennemerland als de Amsterdamse Waterleiding Duinen
belangstelling getoond om hier actief aan mee te doen. Hiervoor zijn eerst verkennende- en
later afstemmingsgesprekken geweest. Deze podcast is inmiddels in ontwikkeling. IVN ZuidKennemerland zal binnen deze samenwerking een prominente rol spelen (groot potentieel aan
inhoudelijke kennis). Binnenkort hierover meer.
Ronald Cassee
Coördinator werkgroep media
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2.11 NatuurInformatieCentrum Schalkwijk 2021
Activiteiten:
Het is een bijzonder jaar geweest: zoals overal
hebben wij ook te maken gehad met de Corona
maatregelen waardoor veel activiteiten niet
uitgevoerd konden worden of in een
beperkte/alternatieve vorm via Zoom.
Zo hebben we via Zoom samen aquarellen gemaakt
van de voorjaarsbloemen in de directe omgeving.
In januari winterbloeiers zoeken in Schalkwijk
samen met Floron. We hebben er een
fototentoonstelling van gemaakt die geëxposeerd is achter de ramen van het
natuurinformatiecentrum.
Om mensen zoveel mogelijk te bereiken in Schalkwijk hebben we de folder van de
wintervogeltelling van de Vogelbescherming op alle informatieborden en bij de bibliotheek
opgehangen.
De tuin en de fauna hebben een goed jaar gehad. Door een voorjaarsstorm zijn enkele bomen
gesneuveld. Deze hebben we in de tuin verwerkt tot mooie structuren van wandelpaden.
De daslook die veelvuldig in de tuin groeit is ook dit jaar weer verwerkt tot pesto soep en
heerlijke wafels.
Gedurende het hele jaar hebben we het informatiebord en de raamtentoonstelling steeds upto-date gehouden.
Financieel:
Door de jaren heen heeft onze penningmeester Paul Lampe een belangrijke rol gespeeld bij het
beheer van het Natuurcentrum. Via diverse eenmalige subsidies kon elk jaar de huur betaald
worden, maar helaas is het niet gelukt om het afgelopen jaar een subsidie te verkrijgen. Het
banksaldo werd daarom negatief (vanwege de doorlopende bankkosten) en daarom is de
bankrekening opgeheven. Paul Lampe heeft in 2021 ook afscheid genomen als penningmeester.
Via deze weg wil ik Paul nogmaals bedanken voor zijn inbreng, advies en inzet.
Beëindiging van het Natuurinformatiecentrum:
In september 2021 hebben we tot onze spijt te horen gekregen dat het bestuur Van Ons Buiten
andere plannen heeft met de blokhut en de tuin niet meer wil verhuren.
In overleg is afgesproken om de blokhut en tuin per medio januari 2022 over te dragen.
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Ik wil iedereen bedanken die door de jaren heen een bijdrage heeft geleverd.
Speciale dank gaat uit naar Ton Weijers, Anneke Koper, Margreet Kouwenhoven, Bianca Basjes,
Frans Koenders, Jan Saveur, Jan-Willem van Velzen, Wim Swinkels,
Rook Bouwman en Jan Perron (in herinnering) en alle anderen die met veel belangstelling onze
activiteiten hebben gevolgd.
Thérèse van Groeningen
Coördinator van het Natuurinformatiecentrum Schalkwijk

2.12 Werkgroep duurzame leefomgeving 2021
De werkgroep duurzame leefomgeving heeft het IVN Zuid-Kennemerland vertegenwoordigd bij
regionale duurzaamheidsinitiatieven. Wij nemen deel in het Platform Groen, een advies groep
van de gemeente Haarlem.
Het Platform Groen is in 2020 ingesteld om het gemeentebestuur van Haarlem gevraagd en
ongevraagd te adviseren over alle aspecten van het groen in de stad. Het Platform adviseert de
gemeente bij de ontwikkeling en herinrichting van de stad en bij het beheer en onderhoud van
het groen. Doel van het platform is om met constructief-kritische adviezen bij te dragen aan
een groene en natuur-inclusieve stad. Een stad met gebruiksgroen voor bewoners en
stadsgroen en groene randen die een grote diversiteit aan planten en dieren huisvesten.
Het platform bestaat uit 8 tot maximaal 15 vertegenwoordigers (allemaal vrijwilligers!) van
groene belangengroepen. De gemeente ondersteunt dit, o.a. door een voorzitter en secretaris
ter beschikking te stellen. IVN Zuid-Kennemerland heeft een vertegenwoordiger in dit platform.
Het platform heeft in 2021 over een veel onderwerpen advies uitgebracht. Het gaat daarbij om
twee vormen van advisering:
Tijdens het platform-overleg worden – bij voorkeur al in de startfase - projecten gepresenteerd,
meestal door projectleiders van de gemeente. Het platform brengt dan tijdens het overleg
advies uit dat in het verslag wordt vastgelegd.
In bijzondere gevallen brengt het platform afzonderlijke adviezen uit. Deze kunnen zijn gericht
aan de ambtelijke organisatie, aan het college en/of aan de Gemeenteraad.
Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde kwamen in 2021 zijn o.a. .het ontvangstgebied
van de Veerplas, het gemeentelijk groenbeleidsplan, inrichting van het stationsgebied, de
ecologische structuuschets van Haarlem. bomen in Schalkwijk, natuuroevers, etc.
Het IVN Zuid-Kennemerland zoekt nog enkele leden die zich hier gericht mee willen
bezighouden, eventueel ook als vertegenwoordiger van onze vereniging in dit Platform.
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2.13 Werkgroep Kennemer Vogeldag 2021
Vergeleken met 2020 was er niets nieuws onder de horizon. Wederom moesten we verstek
laten gaan doordat ons natuurevenement door COVID-19 geen doorgang kon vinden.
In afwachting van de Kennemer Vogeldag 2022, hebben we echter vast de hoofden bij elkaar
gestoken om te onderzoeken of – zodra het kan en mag – een alternatieve vorm van de
Vogeldag haalbaar is. Voor 2021 is dat niet gelukt maar daarom is ons enthousiasme om dit
voor 2022 wel te laten lukken des te groter.
Voor het geval wij in april 2022 nog steeds onder het juk van Coronamaatregelen zitten en
binnen activiteiten in het fort en activiteiten voor volwassenen te zeer worden beperkt streven
wij ernaar om de Vogeldag in afgeslankte vorm zoveel mogelijk toch door te laten gaan. Wij
denken dan aan
kinderactiviteiten buiten op
het Forteiland, zoals
bijvoorbeeld de
vogelverhalen door Piet
Paree. Zo kunnen we
kinderen toch nog een
onvergetelijke dag bezorgen
en kunnen we de Vogeldag
levend en actief houden in
de beleving en herinnering
van mensen.

Zijn er binnen de richtlijnen buitenactiviteiten voor volwassenen mogelijk dan willen wij de
excursies, al dan niet ondersteund door een routeapp, door laten gaan.
Zodra we meer zicht hebben op de mogelijkheden gaan we aan de slag met de organisatie en
onze plannen bekend maken in de pers en op onze eigen website
(http://www.100procentkluut.nl).
De Kennemer Vogeldag is een gezamenlijk project van IVN Zuid-Kennemerland (IVN-ZK),
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWG-ZK), de Vereniging Behoud De Hekslootpolder en de
Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters.
De Werkgroep Kennemer Vogeldag bestaat uit: Berna van Baarsen (IVN-ZK, VWG-ZK,
coördinator), Johan Stuart (VWG-ZK), Peter Davids (Vereniging Behoud De Hekslootpolder),
Marc Heppener (IVN-ZK), Ton Lansdaal (VWG-ZK), Ziegel Ziegelaar (IVN-ZK, beheerder Fort
benoorden Spaarndam), Gerard van Dijk (IVN-ZK), Robert Rieck (Vereniging Behoud De
Hekslootpolder), Ronald Cassee (IVN-ZK, persvoorlichter).
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2.14 Werkgroep Amfibieën, Vissen en Reptielen 2021
AMFIBIEËN OVERZETSEIZOEN

In 2021 hebben we met 20 vrijwilligers ruim 4500 levende amfibieën overzet. Vooral het hoge aantal
padden is opmerkelijk. De weersomstandigheden waren verre van ideaal voor de paddentrek, vele
avonden en nachten was het koud, droog en waaide het nogal. Ook de avondklok vormde een
uitdaging. Er konden minder rondjes dan gebruikelijk gelopen worden op de Bergweg en
Velserenderlaan en na het ingaan van de zomertijd mocht er een aantal dagen niet gepatrouilleerd
worden. De absolute topdag voor de padden was 26 maart. Tijdens de patrouille werden er 280
padden overgezet en de volgende ochtend werden er 348 padden in de emmers aangetroffen. In
vergelijking met vorig jaar was het een slecht salamanderjaar. ‘Slechts’ 1571 overgezette
salamanders tegen 4741 vorig jaar. Ook het aantal bruine kikkers was lager dan verwacht. Mogelijk
vonden zij het in maart en april nog te koud en zijn ze pas later alsnog naar hun voortplantingswater
vertrokken. De meeste amfibieën werden ook dit jaar op de Bergweg gezien. De Bergweg is
toegankelijk voor bestemmingsverkeer, maar is ook een populair fietspad. Met name fietsers waren
verantwoordelijk voor het hoge aantal doodgereden salamanders op deze weg.
Tijdens hun trek naar hun voortplantingswater werden er, vooral op de Velserenderlaan en de Duin
en Kruidbergerweg, padden slachtoffer van het autoverkeer. Weliswaar reden er minder auto’s
maar er werd harder gereden, vooral vlak voor het ingaan van de avondklok.

Totaal

2021

salamanders † per locatie

padden

kikkers

salamanders

padden †

kikkers †

2310

22

1371

8

0

123

3834

Velserenderlaan

200

5

84

14

0

27

330

Kennemergaardeweg

256

7

11

3

1

1

279

Duin en Kruidbergerweg

169

3

105

19

1

2

299

2935

37

1571

44

2

153

4742

Bergweg

Totalen 2021
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Publiciteit
Dit jaar zijn we aantal keren in de media te horen en te zien geweest.
Een redacteur van Vroege vogels is op 16 maart mee geweest op autopatrouille met John. De
opnames hiervan waren op zondagochtend 21 maart te horen op NPO radio 1.
Seaport TV heeft video opnames gemaakt op vrijdagavond 26 maart en zaterdagochtend 27 maart.
Zij troffen het want het was de drukste avond en ochtend van het seizoen!
Meten is Weten
In 2021 hebben we meegedaan aan het nieuwe project “Meten is weten” van RAVON. Van 100
Gewone padden en 100 Kleine watersalamanders hebben we de lengte en het gewicht bepaald.
Doel van het onderzoek is om deze gegevens te vergelijken met historische gegevens en met andere
regio’s. Deze informatie is erg belangrijk als graadmeter om te kijken hoe het met de gezondheid
van soorten gaat en om effecten als bijvoorbeeld de steeds variabelere weersomstandigheden op de
conditie van reptielen en amfibieën te meten.
• De zwaarste pad was een vrouwtje van 53,4 gram.
• De lichtste pad was een mannetje, hij woog slechts 14,8 gram.
• De langste salamander was een mannetje met een lengte van 10 cm.
• De kleinste salamander, een dame, had een lengte van 7 cm.

HAZELWORMEN MONITORING

Vier vrijwilligers van de Amfibieën, Vissen en Reptielen Werkgroep Velsen zijn in mei 2021
begonnen met de monitoring van hazelwormen op 2 trajecten in Duin en Kruidberg, Route A en
Route B.
De hazelwormpopulatie op deze trajecten is eerder in kaart gebracht tussen 2010 en 2013. Aan de
hand van screenshots van de trajecten, aangeleverd door RAVON, hebben we halverwege mei 15
tapijttegels op de A-route en 15 op de B-route neergelegd. Op 15 juni hebben we nog 5 extra
tegels aan de B-route toegevoegd. Op 28 mei werden de eerste hazelwormen onder de tegels
aangetroffen, 3 op de A-route en 4 op de B-route. Daarna hebben we tot en met 18 oktober bij elk
bezoek hazelwormen gezien. Op 28 oktober hebben we voor de laatste keer de trajecten gelopen,
ondanks een buitentemperatuur van 17°C werden er geen hazelwormen meer gezien. In totaal
werden er 271 hazelwormen op de A-route en 356 hazelwormen op de B-route geteld. Op 2
september werden de hoogste aantallen gezien, 36 hazelwormen op de A-route en 51 op de BJaarverslag 2021 IVN Zuid-Kennemerland – 7 maart 2022
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route. Tegel A8 was het meest in trek, daaronder hadden zich op twee dagen 10 hazelwormen
verzameld.
De tellingen zijn zowel in het meetnet reptielen van RAVON gezet als met Natuurmonumenten
gedeeld.
Leuk om te doen en altijd weer spannend of er hazelwormen onder de tegels zitten. Volgend jaar
gaan we er zeker mee door!
INVENTARISATIE EN ONDERHOUD VAN POELEN

In oktober en november 2021 hebben we met vier vrijwilligers onderhoud verricht aan drie poelen
in Velsen. Twee van de drie poelen waren aan het verlanden. Uit de poelen zijn boompjes/bomen,
lisdodde en/of riet verwijderd en de oeverbegroeiing is waar nodig gesnoeid. In de poelen zijn
padden, bruine kikkers en diverse waterinsecten aangetroffen.
Met de gemeente Velsen zijn we in gesprek over het ecologische beheer van de poelen en de
aangrenzende terreinen. De poelen zijn terug te vinden op poelen.nu.
Ellie Wormgoor en John de Jonge

2.15 Werkgroep Tekenen in de Natuur 2021
Een kleine werkgroep tekenen in de Natuur o.l.v. Jan Saveur was ook dit jaar maandelijks actief
in de beperkte periode waarin dit mogelijk was.
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3. Financieel jaaroverzicht 2021
Toelichting bij Financieel jaaroverzicht 2021 IVN Zuid-Kennemerland
Het overzicht voor 2021 gaat weer uit van het kasstelsel zoals in 2011 is ingevoerd. Dit betekent
ook dit jaar weer dat niet alle inkomsten en uitgaven overeenkomen met de activiteiten omdat
betalingen en declaraties van het boekjaar pas na 31 december zijn binnengekomen, danwel
dat leden/donateurs reeds in 2021 betalen voor 2022.
Het totaal van leden (-12 / +36) en donateurs (-5 / +2) zit weer in de lift zodat we nu weer
boven de 430 zitten. Gevolg hiervan is wel dat de Toorts oplage begin 2021 is verhoogd naar
475, en voor 2022 naar 500 gaat.
Helaas zijn als gevolg van de Covid19 maatregelen weer veel excursies en evenementen niet
doorgegaan.
Wat wel doorging in 2021 en weerspiegeld wordt in de jaarrekening zijn 8 natuurkofferpresentaties (Corona-proof !), 2 kinderexcursies, 4 excursies voor het NPZK, en 1 aangevraagde
excursie. Alle andere activiteiten en publieksexcursies (zie overzicht activiteiten) hebben geen
invloed op het financiële resultaat omdat er geen kosten of inkomsten mee gemoeid zijn.
Bij het reserveren van het NGO-budget is vorig jaar helaas een typefout gemaakt die niet is
opgemerkt; €6769,19 had €6976,83 moeten zijn, het (fictieve) verschil van
-€207,64 is gecorrigeerd met dit jaar.
(€51550,86 wordt dan €51343,22 plus €3118,19 geeft dan €54461,41)
Voor de werkgroep Media is een extra bedrag begroot voor 2022 in verband met de aanschaf
van apparatuur voor podcasts.
Verder volgen we de trend van de afgelopen jaren qua inkomsten en uitgaven.
Tijdens de Landelijke Raad vergadering van 10/04/21 is besloten om per 01/01/23 de
contributie afdracht aan het landelijk IVN te verhogen met €0,50 en de advies contributie te
verhogen naar €25,00.
Mochten er nog vragen zijn dan willen we we daar altijd op reageren, via de ALV of persoonlijk.
Voor het aftredend lid van de kascommissie zoeken we ook dit jaar weer een vervanger om dan
de komende 2 jaar de controle te doen.
Peter Blondel
IVN Zuid-Kennemerland
Penningmeester / Ledenadministratie
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Jaarresultaten IVN-ZK
2019

BK Omschrijving

2020

2021
in

210
215
216
230
290
Totaal

Ontvangen contributies
Donateurs
Extra donaties
Afdracht IVN-NL
Leden Bijeenkomsten
Leden / Donateurs

301
301
302
310
320
Totaal

Bestuur overig
afschrijving apparatuur
Bestuur representatie
Vereniging kosten Intern
Vereniging kosten Extern
Bestuur en Vereniging

2022
net

4320.45
2502.50
0.00
-34.00
-481.70
6307.25

-329.79
-137.04

-712.36

-64.00
-137.04
-185.40
-4.45
-120.00
-510.89

0.00

-704.21

-704.21

-600

430 Verkopen Groene Winkel
430 Afboeken voorraad
Totaal
Groene Winkel

167.85
-167.85
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

-203.51
-203.51

-203.51

0

440 Opbrengsten Aangevr. Exc
441 Kosten Aangevr. Exc
Totaal
Aangevraagde Excursies

956.00
-574.00
382.00

1060.00
-494.00
566.00

-32.00
-32.00

208.00

500

442 Natuurkoffer in
443 Natuurkoffer uit
Totaal
Natuurkoffer

595.00
-520.22
74.78

200.00
-278.44
-78.44

-313.69
-313.69

6.31

-100

716.00
-722.99
0.00
-368.04
50.00
-773.99
1500.00
-1624.19
0.00
0.00
-1223.21

7.00
0.00
0.00
-127.33
0.00
-189.56
2000.00
-1881.89
0.00
0.00
-191.78

0.00

-82.20

-82.20

-1200

510.00
-243.58
266.42

0.00
-16.00
-16.00

0.00

-16.00
-16.00

-16.00

500

10000.00
0.00
-3230.81
-6769.19
0.00

6769.19
870.00
-662.36
-6769.19
207.64

-58.00
-227.80
-285.80

-7.00
-227.80
-234.80

780.00
-432.00
348.00

40.00
-48.00
-8.00

-224.00
-224.00

-96.00
-96.00

-1824.68
-417.73
-2242.41

-1824.68
-16.00
-1840.68

-32.00
-32.00
-64.00

-16.00
-16.00
-32.00

37.50
-107.00
-69.50

0.00
-100.00
-100.00

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
Totaal

Ov. Evenementen in
Ov. Evenementen uit
SPD in
SPD uit
Paddestoelendag in
Paddestoelendag uit
RVD/KVD in
RVD/KVD uit
Zee-evenement in
Zee-evenement uit
Evenementen

470 Opbrengsten Cursussen
471 Kosten Cursussen
Totaal
Cursussen
473
473
474
475
Totaal

Opbrengst NGO
inkomst NGO
Kosten NGO
reservering te maken kosten
NGO

510 WG Excursie, div
510 Afschrijving apparatuur
Totaal
WG Excursies
550 WG Kinderen KWG in
551 WG Kinderen KWG uit
Totaal
Wergroep KinderWrkG
570 WG overig
Totaal
Werkgroepen Overig
610 WG Toorts drukwerk
615 WG Toorts Ovr.kstn
Totaal
Toorts
630 WG Publiciteit
635 WG Promo
Totaal
Publiciteit
800 Opbrengsten lezingen
810 Kosten lezingen
Totaal
Lezingen

-24.00
0.00
0.00
0.00
-24.96
-48.96 6830.54

begr.

4291.75
2075.00
55.00
-528.00
-407.40
5486.35

-245.53

4495.50
2164.00
30.00
190.00
0.00
6879.50

uit

7000

-69.20
-139.04
-388.52
-107.45

240.00
240.00
320.00
320.00

-82.20

6976.83

4676.01
-2300.82
-4676.01
-6976.83

0.00

0

-338.22
-226.60
-564.82

-554.82

-300

60.00

-64.00
-64.00

-4.00

500

126.95
126.95

-80.00
-80.00

46.95

-100

-1857.98
-112.15
-1970.13 -1970.13

-2500

6976.83
10.00
10.00
60.00

0.00

0.00

-42.25
-195.04
-237.29

-237.29

-2500

0.00

0.00

0.00

0

710 Opbrengsten diversen
730 Contrib. & Abonnementen
900 Bankkosten
-169.62
-194.15
-201.45
900 Ontvangen rente
9.24
0.21
0.00
Totaal
Diversen
-160.38
-193.94
0.00
-201.45 -201.45
-200
==========================================================================================
======================
TOTAAL
1575.89
3778.36
14613.28 -11495.09 3118.19
1000
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Verklaring kascommissie 2021.
Het financieel jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie. De schriftelijke verklaring volgt
zsm
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4. Overzicht activiteiten 2021
19-6-2021

Inspiratiedag IVN Noord-Holland Voor IVN-leden:

8-8-2021

Park21, wat groeit en bloeit

9-9-2021

Vruchten, bessen en nazomerbloei in wandelbos Groenendaal

27-8-2021

Vleermuizenexcursie Hoofddorp

5-9-2021

Kaageiland

19-9-2021

Bosbaden Haarlemmermeerse Bos

26-9-2021

Gezinsexcursie - Zien en Beleven..

26-9-2021

Rondje Oosterplas in september

26-9-2021

Herfst in Venneperhout

1-10-2021

Zagen op Eindenhout!

3-10-2021

Kinder-paddenstoelendag

17-10-2021

Het leven op Koningshof

24-10-2021

Paddenstoelen in wandelbos Groenendaal

16-10/24-10-2021
Beleefweek van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland op landgoed Caprera
28-10-2021

Natuurweekend in Zuid-Limburg!

6-11-2021

Werkdag Amerikaanse Vogelkers Middenduin

6-11-2021

Strandexcursie Zuidpier IJmuiden

7-11-2021

Bomenwandeling Duin en Kruidberg
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