IVN Maasduinen

Wat kost een lidmaatschap?
Een lidmaatschap van IVN Maasduinen kost € 20,- per jaar. U ontvangt dan
het landelijke IVN kwartaaltijdschrift Mens en Natuur en een digitale
nieuwsbrief.
Gezinsleden kunnen zich zonder extra kosten eveneens aanmelden.
Een gezinslidmaatschap schept geen enkele verplichting.
Deelname aan activiteiten is geheel vrijblijvend
Bij een gezinsabonnement zijn de gezinsleden die lid zijn automatisch
verzekerd voor de activiteiten waar ze aan deelnemen.

Donateur.
U kunt IVN Maasduinen ook steunen als donateur door € 10,€ 20,- of € 30,- per jaar over te maken op;
Bankrekening 15.35.13.861 t.n.v. IVN Maasduinen.
U ontvangt dan periodiek de digitale nieuwsbrief.
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Website
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Op onze website vind u;
• Het jaarprogramma
• De werkgroepen
• Projecten
• Wandel- en fietsroutes
• En nog veel meer...
Lid worden!

www.ivn.nl/afdeling/maasduinen/

Lid worden kan door middel van een aanmeldformulier in te vullen via onze
website en te mailen naar het e-mailadres van IVN Maasduinen;

ivn.maasduinen@live.nl
U kunt ook het aanmeldformulier invullen en per post sturen naar;
IVN Maasduinen,
Diepstraat 4
5943BB Lomm
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Wat is IVN Maasduinen?

Wat betekenen we voor de Jeugd

IVN is een maatschappelijke organisatie die streeft naar het vergroten van de
betrokkenheid van mensen bij natuur, milieu en landschap. Het landelijke IVN
is een vereniging met ruim 180 plaatselijke afdelingen. IVN Maasduinen,
opgericht in 2008, is een van die afdelingen. De vereniging draagt bij aan een
duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu,
landschap en leefomgeving.

In 2013 zijn er gezamenlijke activiteiten met
de basis scholen gestart.
Ook buiten schooltijd wil IVN een specifiek
jeugdprogramma gaan bieden.
Contact; ivn-maasduinen-jeugd@live.nl

Thema-avonden

Wat doet IVN Maasduinen?

Regelmatig worden er thema-avonden
gehouden waarin een bepaald onderwerp
centraal staat. Bv. een lezing over vlinders

Er worden excursies, wandelingen en fietstochten in de natuur georganiseerd.
Verder worden er lezingen en cursussen gegeven om belangstelling en
kennis voor de natuur te vergroten. De leden ontvangen een digitale
nieuwsbrief. Mensen die graag wat meer over de natuur en het landschap
willen weten, kunnen ook een uitgebreidere cursus volgen.

Gezinswandelingen
Deze wandelingen, speciaal interessant voor
gezinnen met opgroeiende kinderen, worden
georganiseerd. Het accent ligt vooral op het
bevorderen van de interesse voor de natuur.

Werkgebied
Het betreft het gebied dat wordt omsloten door;
- ten noorden de grens met de gemeente Bergen;
- ten oosten de grens met Duitsland;
- ten zuiden de spoorlijn Eindhoven-Duitsland
(vanaf de stadsbrug tot aan de grens).
- ten westen de rivier de Maas;

Publieksactiviteiten
Bezoek als niet-lid vrijblijvend een van de
thema-avonden. Volg de publicaties in de
lokale
media,
waarin
wij
onze
publieksactiviteiten aankondigen. U bent van
harte welkom.

De Werkgroepen
Overleg met overheden
• Beheerwerkgroep
• Vogelwerkgroep
• Amfibieen-reptielenwerkgroep
• Ecologiewerkgroep
• Plantenwerkgroep
• Vlinderwerkgroep
Deelname is voor iedereen vrijblijvend mogelijk

Onze vereniging is sterk betrokken bij alles
wat er in het werkgebied gebeurt en wat
invloed heeft op de natuur. De vereniging
adviseert en denkt mee op gebied van
natuurwaarden, het leefklimaat, het milieu en
landschap, flora, fauna en cultuurhistorie en
gemeentelijke- of provinciale ontwikkelingen.

