ANBI publicatieverplichtingen per 1 januari 2014

1. Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;
 IVN afdeling Veenendaal-Rhenen

2.

KVK en/of RSIN nummer.
 KvK-nummer 40480372; RSIN 809419932

3.

Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
 Bezoekadres Karel Fabritiusstraat 3, 3904TG Veenendaal
Telefoonnummer 0318589555
Internetadres www.ivnveenendaal-rhenen.nl
E-mailadres secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl

4. Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;
 De vereniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:
a. ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn
cultuur en de levende en niet-levende omgeving;
b. mogelijkheden te scheppen voor het tot stand Komen van deze bewustwording, via zelf
beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking;
c. te bevorderen dat mensen in het algemeen en met name ook zij, die geroepen zijn tot
besluitvorming in colleges, instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van deze
bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst behoud
en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking worden gebracht in hun
handelen;
d. een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef, hetgeen wil zeggen dat
mensen zich mede verantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te leven met de andere
levende wezens en de stoffelijke wereld;
e. zoveel mogelijk mensen die de hiervoor genoemde doelstellingen onderschrijven, de
gelegenheid verschaffen als werkende leden deel te nemen aan de aktiviteiten van het IVN;
f. daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu;
g. verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur- landschapsof milieubescherming, te adviseren, te ondersteunen of er metterdaad mee samen te werken.

5.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
 De afdeling heeft de volgende 4 beleidsdimensies gedefinieerd, om aan te pakken.
1. Mensen actief maken in de vereniging
2. Natuureducatie voor Veenendaal e.o.
3. Beleidsbeinvloeding van natuur & woonomgeving met de gemeente
4. Samenwerking met andere natuurorganisaties
Om (meer) mensen actief maken in de vereniging gebruikt de afdeling de naam VeenendaalRhenen e.o. om beter het werkgebied tot uitdrukking te brengen en is een PR werkgroep
opgericht. Om leden “vast te houden” en actief te maken worden cursussen georganiseerd voor
het opdoen van natuurkennis en om nieuwe leden te laten “inburgeren” in een werkgroep. Ook
worden leden gecoachd bij de activiteiten.
Dé basis voor Natuureducatie voor Veenendaal e.o. is de schoolbioloogfunctie die de afdeling
heeft voor de basisscholen. Dit is ook één van de belangrijkste redenen waarom de afdeling van
de gemeente een jaarlijkse subsidie en huisvesting ontvangt. Sterke punten van de afdeling zijn
dan ook de activiteiten die voor School en jeugd worden georganisererd. Om dit verder te

consolideren en zonodig te versterken zijn de scholenwerkgroepen en de Jeugdgroepen
speerpunt van het beleid.
Eén van de drijfveren voor het ontstaan van de afdeling was om het gesprek met de gemeente
aan te gaan om invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid t.a.v. Natuur & Milieu. Op dit
moment is een werkgroep ”Bomen en Openbaar Groen” actief, die in gesprek is met de
gemeente (Groenplatform).
Andere natuurorganisaties organiseren steeds meer typische IVN activiteiten, zoals activiteiten
voor de jeugd of excursies. De insteek van de afdeling is, dat er liever wordt samengewerkt en
zonodig versterkt, dan beconcurreerd. Een andere reden waarom het belangrijk is, contacten
met de andere natuurorganisaties te onderhouden, is uitwisseling van informatie over lopende
ontwikkelingen t.a.v. natuur & milieu. De afdeling wil dan ook gestructureerd overleg met
geselecteerde natuurorganisaties in het werkgebied, waarbij de selectiecriteria zijn: wat is het
belang voor IVN Veenendaal en in het behartigen van Natuur & woonomgevingsbelangen.

6. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de

bestuurders.
 Het bestuur van de afdeling bestaat per 13 maart 2013 uit de volgende personen:
Bert de Ruiter, Voorzitter
Huub de Kock, Secretaris
Jan van 't Veer, Penningmeester
Esther Dijkers – Beiler, Algemeen bestuurslid
Ida Marsman, Algemeen bestuurslid
Bert Berg, Algemeen bestuurslid
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten).
Het IVN is een vereniging die activiteiten uitvoert met de inzet van vrijwilligers. Het IVN heeft
geen medewerkers in (loon)dienst. De vereniging vergoedt aan leden werkelijk gemaakte kosten
(zoals aanschaf van materialen, gereedschappen, etc) die rechtstreeks t.b.v. de vereniging zijn
gemaakt. Ook heeft de vereniging beleid geformuleerd i.v.m. de vergoeding van reiskosten.

7.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;
Jaarverslag 2012

8. De Balans en Staat van baten en lasten met toelichting.
 zie Hoofdstuk 3 pagina 5 e.v. van het Jaarverslag 2012 voor de Balans per 31-12-2012.
Zie hoofdstuk 4 pagina 7 en verder voor de Exploitatierekening 2012
BALANS 2012.PDF
STAAT BATEN EN LASTEN 2012.PDF

