Informatiestand anno 2016 ‘Multifunctioneel’
Zaterdag 18 juni jl. stond de informatiestand van IVN De Ronde Venen & Uithoorn op het Straattheaterfestival in
Mijdrecht. Geheel uitgedost in aangepast kostuum. Maar niet alleen voor dit evenement. Met de vernieuwde
informatiestand kan de afdeling zich vanaf die zaterdag steeds anders presenteren.
Afdelingsoverzicht
De stand geeft namelijk een ander afdelingsoverzicht met behulp van
panelen en gelamineerde A3’s. Deze A3’s zijn steeds naar doelgroep,
wens en standplaats samen te stellen en op een aantal panelen aan
te brengen. Op deze manier worden de informatie en allerlei
activiteiten in de natuur dichtbij aantrekkelijk gepresenteerd.
DAP, De Afdeling op Pad
Ook wordt de informatie nu op verschillende niveaus aangeboden.
Naast de A3’s op panelen, A4 tafelstandaards en allerlei
foldermateriaal is er nu ook de DAP, De Afdeling op Pad. Deze DAP
bestaat uit 2 tafelflip-overs met alle A3’s daarin verwerkt.
In de stand geeft dit meer dynamiek en kan daarmee ook verschillende bezoekers dienen. Daarnaast kan de interne
vrijwilliger ook gebruikmaken van de DAP voor allerlei andere PR-doeleinden. Op deze manier neem je de afdeling
gemakkelijk ‘onder de arm’ mee. Zo gaat de afdeling dus meer op pad!
Informatiezuil
De nieuwe informatiezuil is juist gemaakt om in het pad dicht bij de afdelingsstand te plaatsen. Deze zuil kan bij iedere
standdag, eventueel naar thema, worden ingericht en heeft de bedoeling daarmee op te vallen en belangstellenden te
informeren. Tijdens de standdagen in het najaar wordt deze zuil voor de eerste keer gebruikt.
Groen winkeltje
Naast allerlei informatie(dragers) is er ook een klein groen winkeltje met o.a. Belgische zoekkaarten, speciale zoekkaarten
voor kinderen en Bomenboekjes. Het is de bedoeling deze in de toekomst met andere items uit te breiden.
Wandel en raad mee!
Voor de aankomende standdagen is het thema ‘IVN Wandelingen’. Binnen de stand
staan dan, in herfstsfeer, de 7 wandelingen centraal die de afdeling organiseert.
Dit zijn de Bomenwandeling, de Landschapswandeling en de Lentewandeling
Zijdelmeer. Verder de Opmerkzame wandeling, de Wandeling Tuin ‘Op de Grens’,
Wandelen in De Groene Jonker en de Winter natuurwandeling.
Op deze standdagen zijn ook een aantal IVN Natuurgidsen aanwezig die een
wandeling organiseren. Zij geven antwoord op gerichte vragen en delen de speciale
themaflyer uit. En natuurlijk staan zij bij de stand om hun eigen wandeling te
promoten.
Ook de informatiezuil is naar thema ingericht. Raad tijdens deze dagen naar het
aantal dennenappels in de zuil. Na 18 september wordt de winnaar (1 volwassene
en 1 kind) bekend gemaakt via Facebook en ontvangt een thema-prijs.
Benieuwd naar de nieuwe multifunctionele stand en inrichting naar thema? Houd dan de standberichten in het
afdelingsblad RondUit in de gaten. Maar ook de website en Facebook houden je op de hoogte. De IVN-vrijwilligers
begroeten je graag tijdens een van onderstaande standdagen. Tot dan!
Organisatie Informatiestand, werkgroep PR & communicatie
Zaterdag 10 september, Najaarsmarkt Wilnis, van 10.00 - 16.00 uur
Zondag 18 september, Oogstfeest NME-centrum De Woudreus in Wilnis, van 13.00 - 16.30 uur
Afdelingswebsite, https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
Facebook, https://www.facebook.com/IVNDRVU

