Jaarverslag 2021
De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:
 Activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en
natuurbeheer;
 Te bevorderen dat overheidsbestuurders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud en verbetering van
de kwaliteit van de natuur en duurzame leefomgeving;
 Daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en een duurzame
leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau inclusief het voeren van procedures en/of het
indienen van bezwaarschriften tegen overheden;
 Verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-,
landschapsbescherming of duurzaamheid te adviseren, te ondersteunen of ermee samen te werken, alles
in de ruimste zin, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten welke met het vorenstaande direct
of indirect enig verband houden, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Middelen
In 2021 zijn er vanwege de corona maatregelen maar een beperkt aantal activiteiten geweest. In onderstaande
overzicht is per activiteit vermeld of deze vanwege corona maatregelen is afgelast of dat deze wel is
doorgegaan.
 13 januari AFGELAST Natuur encultuur op Groninger kerkhoven door AE de Winter
 6 februari 2021 AFGELAST werkdag wilgen knotten Oudedijksterweg 45, P.Baar
 6 maart zwerfafval opruimen. Recreatiegebied achter De Laan, Uithuizen. 4 deelnemers (waaronder 1
kind)
 13 maart AFGELAST Nestkastjes timmeren
 10 april AFGELAST stinzenplantenwandeling Domies Toen Pieterburen
 21 mei werkgroep wilde planten houdt: Fiettocht naar Klutenplas , 6 deelnemers
 Werkgroep Wildeplanten, zomeravond fietstochten op: 2 juni (5dln), 9 juni(5dln) en 17 juni (7dln)
 5 juni AFGELAST slootjesdag.
 10 september exc.Vleermuizen, olv Klarissa Nienhuys, Lageweg 49,’t LvdWeg, 13 dln.
 9 oktober Paddestoelen ,Grolloo, olv Olga Hartman, 6 dln.
 6 november, werkdag 30 wilgen geknot, Uithuizerweg, Uithuizermeeden,land SJBuurma, 15 dln.( waarvan
5 personen via zorgboerderij Lumaheerd)
 20 november Vogelskijken Lauwersmeer, gids Jörgen de Bruin, 8 deelnemers

Werkgroepen
 Werkgroep Wilgen knotten. Doel: behoud van cultuurhistorische landschapselementen. Coördinatie
Johanna Klatter. Men houdt zich bezig met het knotten van wilgen op vier locaties: Oude Dijk Uithuizen,
Uithuizerweg,Uithuizermeeden en Lageweg t Lage van de Weg en Zandeweer,Poelweg en Knijpsterweg.
Er wordt op de eerste zaterdag van november geknot tijdens de Landelijke Natuurwerkdag en op de
tweede zaterdag in februari en zonodig meer dagen.
 Werkgroep Wilde planten. Houdt zich bezig met het organiseren van fietstochtjes met aandacht voor de
flora in de bermen, het belang van ecologisch bermbeheer onder de aandacht brengen in gemeente het
Hogeland. Dit zijn zomeravond fietstochten, op de woensdagavond. Organiseren bezoeken van plaatsen
met Stinsenplanten, is in 2021 vanwege corona afgelast.0
Communicatie
 In 2021 heeft Johan van der Werff tweemaal een prachtige Pommel samengesteld. We zijn hem erg
dankbaar voor zijn inzet en voor het mooie eindresultaat.
 Hilde van Heuveln is in 2021 gestart met een facebook pagina voor onze vereniging.
Bestuur
 In 2021 zijn 4 bestuursvergaderingen geweest met aanwezigheid van vier van de vijf bestuursleden. De
voorzitter, secretaris en de penningmeester/ledenadministratie waren aanwezig op alle vergaderingen.
Regien Bosman is in November 2021 afgetreden als bestuurslid. Voor 2022 is er een vacature voor de
functie van voorzitter, dit omdat Kees Bos zijn termijn er op zit. Peter Dijkstra heeft zich in November
2021 kandidaat gesteld als voorzitter (op vraag van huidig bestuur). De kandidaatstelling zal worden
voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering maart 2022.
 In December 2021 hebben we een oproep gedaan voor aanmeldingen voor de vacature voor algemeen
bestuurslid. We hebben helaas vooralsnog geen aanmeldingen gekregen.
 In 2021 is er ivm coronamaatregelen geen Algemene Ledenvergadering geweest.
 Arie Kamp heeft als penningmeester-ledenadministrateur de overdracht van de plaatselijke
ledenadministratie naar het Landelijk Bureau grotendeels geregeld, zodat de contributiebetaling zoveel
mogelijk geautomatiseerd verloopt.
 In 2021 hebben we een overdrachtsovereenkomst getekend met NME Winsum. Hun middelen en
financiën gaan over naar IVN Noord-Groningen. Peter Dijkstra is gevraagd zich kandidaat te stellen als
voorzitter. Hij heeft hiermee ingestemd. Gemeente Hogeland is akkoord met de overdracht.
De afdeling staat ingeschreven bij de KvK (RSIN 805222194). IVN Noord-Groningen is een ANBI: een
Algemeen Nut Beogende Instelling. Op 1 januari 2022 telde de afdeling: 85 leden, 6 huisgenootleden, 4
jeugdleden en 11 donateurs, in totaal 106 sympathisanten. De afdeling heeft een website: IVN NoordGroningen. Er zijn twee Pommels (nieuwsbrieven) uitgebracht: in juni en december.
Secretariaat IVN Noord-Groningen Nynke Osinga. Contact: ivnnoordgroningen@hotmail.com.

