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JAARPLAN 2016 IVN REGIO DEN HAAG
1. Stappen
Er zullen dit jaar wederom vier stappenfolders worden uitgebracht. Dit zal worden
verzorgd door Henk Wardenaar.
2. Wandelingen op verzoek
Inmiddels zijn er vier afspraken gemaakt voor wandelingen in de eerste helft van 2016.
3. IVN Gidsenavonden/Lezingen
We verwachten weer ca. vier lezingen te kunnen verzorgen.
4. Natuurgidsencursus
Mogelijk dat eind 2016 begin 2017 een Natuurgidsencursus gaat plaatsvinden.
5. Groene Cursus
Inmiddels hebben we met het cursusteam al weer afspraken gemaakt voor de nieuwe
Voorjaarscursus. Op 17 maart gaan we weer starten. Dit keer in de Reigershof in
Mariahoeve
6. Promotiekraam
Voor het jaar 2016 zullen we samen met het KNNV optrekken.
7. PR en Communicatie
In 2015 willen de PR leden zich richten op het versterken van de onderlinge contacten
tussen IVNers. Externe communicatie zal meer prioriteit krijgen, zoals invulling geven
aan samenwerking met derden (Duurzaam Den Haag, DVN).
8. Afdelingsweekeind
Dit jaar gaan we met het weekend naar de Veluwe. Van 8 t/m 10 juli hebben we een
leuke accommodatie gereserveerd in Boerderij Mossel bij Otterlo.
Met IVN Ede en KNNV Wageningen is een aantrekkelijk programma samengesteld. In
verband met de nauwere samenwerking met de KNNV zijn dit jaar ook leden van de
afdeling Den Haag uitgenodigd.
9. Nieuwsbrief
In 2016 gaan we op door met het 1x per maand verzenden van de nieuwsbrief samen
met KNNV.
10. Ratelaar
Wat betreft 2015, we blijven proberen de ratelaar “beter” te maken.
11. Website en Facebook IVN
Voor het komend jaar wordt in overweging genomen of we doorgaan met de eigen
website, of aansluiten bij de landelijke website.
12. Jeugd
We ondersteunen enkele kinderactiviteiten.
13. Eetbare en bruikbare Natuur
Wij hopen dat deze trend doorzet in 2016; ook dan zullen weer regelmatig wandelingen
over dit thema worden verzorgd.”
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14. Heimanshof/Bordjes Heimanshof
Ook in 2016 hopen we de Heimanshof weer in de periode april t/m september voor
publiek open te kunnen houden op de zondagmiddagen, en verzorgen we weer een
maandelijkse excursie. Met de beheerder wordt overlegd over een mogelijke volgende
(beperkte) ronde van het bordjesproject om nog een aantal “lege plekken” in te vullen.
Dit jaar hopen we in de Heimanshof bij te kunnen dragen aan het “Fête de la nature” op
wereldbiodiversiteitsdag (zondag 22 mei).
15. Duurzaamheid
De (regionale) werkgroep Duurzaamheid zal verder werken aan het “:
Duurzaamheidsmenu” (zie verslag 2015). Daarnaast zal het thema Duurzaamheid wat
meer accent krijgen bij de voorbereidingen voor de volgende (vernieuwde)
Natuurgidsencursus, waar we hopelijk begin 2017 mee kunnen starten. In de periode
maart-mei organiseren we weer een cursus “Tuinreservaten”.
16. Natuur- en techniekspektakel
Volgend jaar op de laatste zondag van november zijn we weer van de partij, al zal de
organisatie van de activiteiten van de Haagse Natuurverkenners in 2016 op een andere
wijze worden vorm gegeven.
17. Nacht van de Nacht
Ongetwijfeld zal de Nacht van de Nacht in 2016 weer landelijk georganiseerd worden. In
de regio Den Haag zijn wij dan weer van de partij.
18. Dunea Natuurfeestdag/Meijendel
Als Dunea de natuurfeestdag weer organiseert, zullen wij samen met het KNNV daaraan
deelnemen.
19. Ledenadministratie
Werkzaamheden met betrekking tot de ledenadministratie worden gecontinueerd.
20. Natuur op bezoek
Het voornemen is om enkele activiteiten te ontwikkelen.
21. Biowalking
In 2016 zijn we weer gestart met een nieuwe serie wandelingen en de eerste zal zijn op
14 februari 2016. Gidsen voor de volgende wandelingen worden benaderd. Tot op heden
is de coördinatie nog in handen van Marianne Stahlie, zei zal dit tot de eerste helft van
dit jaar blijven doen daarna zal de taak weer naar de coördinator gaan. Opbrengsten
voor dit project zullen weer van uit een project van het IVN Zuid-Holland worden betaald.

3

Activiteitenlijst 2016
Afdelingsweekend:

Rob Meyer, Louise Ras

Duurzaamheid:

Max Leerentveld, Ineke Smits, Henk Wardenaar

Eetbare Natuur:

Viola Süto, Henk Wardenaar, Jose Michael, Jacqueline
Reijnders

Externe Contacten:

Henk Wardenaar, Rob Meyer, Ineke Smits

Gidsen avonden:

Marjo Hess

Groene Cursus:

Rob Meyer

Heimanshof:

Max Leerentveld,

Nacht van de Nacht:

Rob Meyer, Henk Wardenaar

Natuurgidsencursus:

Caroline v.d. Graaf, Max Leerentveld,

Natuurfeestdag
Meijendel:

Irene van Wissen

Natuur en TechniekSpektakel:

Rob Meyer,

Natuur op bezoek:

Monique van den Broek

Nieuwsbrief:

Monique v.d. Broek, Bob Molenaar

PR en Communicatie:

Rob Meyer, Monique v.d. Broek, Marjanne Dominicus

Ratelaar:

Ingrid Piek, Marjo Hess, Louise v.d. Berg

Stappen/Nieuwe Folder

Henk Wardenaar

Promotiekraam

IVN/KNNV

Wandelingen op verzoek

Gerda Idsinga

Website/Facebook

Marjanne Dominicus, Wouter van Kuijk

Biowalking.

Henk Muller, Marianne Stahlie a.i.

Leden administratie

Max Leerentveld

Tuinreservaten

Ingrid Piek, Max Leerentveld, Mieke v.d. Heuvel, Joost
Lommelaars

4

