De ANBI-status vraagt om openbaarheid van specifieke informatie. Deze treft u in onderstaande tabel aan.

Naam

IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie afdeling ’s Gravenhage en omstreken

RSIN

819368179

Contactgegevens

Website: www.ivndenhaag.nl
Secretaris: M. Muller – van Os
Post- en bezoekadres: Johan David Zocherstraat 66, 2272 SL Voorburg
Telefoonnummer: 06-54306155
E-mail: secretaris@ivndenhaag.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen

Voorzitter: John van Wensveen
Secretaris: Mieke Muller
Penningmeester: Egbert Leijdekker
Algemeen: Henk Muller

Missie en doelstelling

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 medeverantwoordelijk 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 activiteiten
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 natuurlandschaps- of milieubescherming, te adviseren, te ondersteunen of er
metterdaad mee samen te werken.
h.

zie Statuten artikel 3

Beleidsplan

De activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in een jaarplan

zie Jaarplan 2016

zie Statuten artikel 1

Beloningsbeleid

Het bestuur en alle overige leden, die activiteiten ten behoeve van de vereniging
uitvoeren, zijn onbezoldigd (er is geen sprake van vacatiegelden). Er wordt alleen een
vergoeding gegeven voor de gemaakte onkosten.

Verslag uitgeoefende activiteiten

De jaarverslagen van het bestuur worden jaarlijks gepubliceerd op de website.

zie Jaarverslag 2015.

Financiële verantwoording

Het bestuur legt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering financiële verantwoording
af.
Een door de Algemene Ledenvergadering benoemde kascommissie onderzoekt de
financiële administratie en het beleid van de vereniging en brengt daarvan verslag uit
aan de Algemene Ledenvergadering.

zie Statuten artikel 14.3

Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd op de website.

zie Financieel jaarverslag 2015

zie Statuten artikel 14.4

