NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering van IVN Noordwest Overijssel,
Gehouden op maandag 14 maart 2016
in Hoogthij te Steenwijkerwold.
Aanwezig: Wilfred Ouwerkerk, Albert Steenbergen, Liesbeth Pit ,Roely Luyten, Jaap Snoeijer, Henk Plat,
Jan Feenstra, Lyda Feenstra, Bertus Otten, Betty Goedhart, Henk Mulder, Maarten Punt,
Rian Hoogma, Lute Nederhoed, Els Heibrink, Colette de Haas, Ger de Haan.
Afwezig met kennisgeving: Gerrit Houtschild, Ingeborg Steinmeijer, Jan Hoeks, Lutje Huijbregts,
Louis Volkers, Janneke Dijs, Herman Spitzen, Cees Vroklage, Lucille Keur, Piet Hein Klip,
Adrie Janne Westerneng, Erica Zwanenburg, dhr. en mevr. Buschman, Tjallien Muis,
Sandra Broers.
1. Voorzitter Rian Hoogma opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en is blij dat er toch nog
zoveel leden aanwezig zijn ondanks de onverwachte afzegging (wegens familie omstandigheden) van
de inleider Jos Hooijmeijer.
Ze is blij dat de Landelijke IVN secretaris Rien Cardol op zo’n korte termijn bereid was de ontstane lacune
te willen invullen door ons wat te gaan vertellen over het IVN.
Prachtig die mooie foto van IVN leden bij de schoonmaakactie van de zwaluwwand in de Stentor, Opregte
Steenwijker Courant en de Meppeler Courant. In dit verband noemt ze ook (met dank!) Jan Feenstra als
stuwende kracht achter alle PR uitingen.
Een nieuwe IVN activiteit was een wandeling met enkele asielzoekers uit Scheerwolde. Dit initiatief werd
door de Gemeente Steenwijkerland zeer gewaardeerd en ook uitgesproken tijdens een bijeenkomst eind
2015. Op 20 februari j.l. gingen zelfs alle op dat moment in Scheerwolde aanwezige asielzoekers (en
begeleiders) mee met een vaartocht door Giethoorn. De Gemeente heeft de kosten voor dit evenement
voor haar rekening genomen.
Omdat de Adali Hoeve per 1 april sluit als opvang voor vluchtelingen zijn voorlopig geen nieuwe initiatieven
in deze richting te verwachten.
Op 2e Pinksterdag a.s. is er een activiteit van Staatsbosbeheer bij het Buitencentrum Ossenzijl. Wij krijgen
daar ook de gelegenheid "onze" IVN te promoten. Wij zoeken nog iemand die wil assisteren en vragen
hem/haar zich in de pauze hiervoor bij Els Heibrink te willen melden.
De Jeugd Natuur Club zoekt dringend nieuwe leiders nu Tjallien Muis en Erica Zwanenburg hun werkzaamheden hebben beëindigd. Er zijn nu nog 3 leiders over en dat is te weinig. Ook hiervoor zijn nieuwe
vrijwilligers dringend gewenst. Willen de leden eens "rondvragen"?
Het Bestuur zoekt ook nog twee leden die willen meedenken over en meewerken aan een toekomstvisie
voor IVN NW Overijssel.
Roely Luyten is gevraagd toe te willen treden tot het bestuur. Als de vergadering hiermee instemt is het
bestuur weer compleet. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Op haar vraag of de aanwezige leden
met dit voorstel akkoord gaan volgt applaus en maakt ze vanaf dit moment deel uit van het bestuur.
Hierbij is punt 5 van de agenda i.z. bestuurszaken ook behandeld. Het ligt in de bedoeling dat ze per
ALV 2017 de taak van de huidige secretaris overneemt en tot die tijd zullen de werkzaamheden zoveel
mogelijk samen gedaan worden.
De samenwerking IVN/KNNV is volop in beweging, maar een (eventuele) fusie is absoluut nog niet rond.
IVN Noordwest Overijssel en KNNV De Noordwesthoek zijn hierin al redelijk ver gevorderd door onze
Koppel, Nieuwjaarsbijeenkomst, excursies, cursussen en de twee keer per jaar te houden gecombineerde bestuursvergaderingen. Afgesproken is dat het hierbij voorlopig blijft. Bij de leden is er een
zekere scepsis t.a.v deze samenwerking en ze moeten niet gaan denken dat het bestuur te ver vooruit
loopt. Landelijk gaan we samenwerken op de volgende zaken: Reizen en Kamperen, Educatie en
Operatie Steenbreek (tegels weg, groen er in!).

Voor de vragenronde meldt Liesbeth Pit zich met de vraag of je als IVN-lid automatisch toegang hebt tot
b.v. de vogel- of vlindergroep van de KNNV. Wij doen al veel samen, maar gaat onze samenwerking al
zo ver?
De voorzitter zegt dat we deze vraag ook aan het eind van deze vergadering niet kunnen beantwoorden en
belooft deze kwestie, die ongetwijfeld bij meer IVN leden (en omgekeerd) leeft, op een later tijdstip te
beantwoorden.
2. De Notulen van de A.L.V. van 9 maart 2015 worden goedgekeurd.
3. Het Jaarverslag 2015 van het secretariaat wordt door de secretaris voorgelezen. Er zijn geen vragen of
opmerkingen.
4. Financiën
A. Jaarrekening 2015
De penningmeester geeft nader uitleg.
Colette de Haas vraagt of die kapitaal-afbouw naar € 10.000,= in een aantal jaren zo maar kan, gaat
dat niet te snel?
Het antwoord van de Penningmeester is dat we het geld niet allemaal nodig hebben en dat we de
afbouw in een reeks van jaren kunnen realiseren. (ca. € 3.500,= p.jr.)
Henk Plat: Het bestuur heeft geen mandaat zonder toestemming van de A.L.V.
Wilfred Ouwerkerk: We hebben de ALV destijds geadviseerd het kapitaal tot € 10.000,= te reduceren
en dit is aangenomen.
B. Verslag van de Kascontrolecommissie
Betty Goedhart meldt namens deze commissie dat alles is gecontroleerd en akkoord bevonden. Haar
voorstel is het Bestuur en de penningmeester te dechargeren. Met applaus wordt dit voorstel
aangenomen.
Aftredend commissielid (op verzoek) is Loek Teurlincks. Voor de nieuwe commissie melden zich
Liesbeth Pit en Jaap Snoeijer (deze laatste als reserve lid).
De commissie bestaat nu dus uit Betty Goedhart, Liesbeth Pit en reserve lid Jaap Snoeiijer.
C. Contributie 2016
Het voorstel de contributie te verhogen tot € 20,= roept enige reactie op.
Besloten wordt de contributie m.i.v. 1.1.2017 te verhogen en de leden daarover dit jaar al te
informeren.
D. Begroting IVN 2016
Deze wordt toegelicht en daarna als zodanig vastgesteld.
5. PAUZE
6. IVN EEN MAATSCHAPPELIJKE BEWEGING
De secretaris van IVN Landelijk, Rien Cardol geeft aan de hand van een PowerPoint-presentatie inzicht in
onder meer de doelstellingen van de vereniging IVN Nederland.
Enkele punten uit deze presentatie:
- De samenleving verandert en de Natuureducatie staat onder druk, met name de relatie kind en natuur
evenals de terugtredende overheid, de energieke samenleving, de verstedelijking, de vergrijzing, enz.
- Gezondheid is belangrijk terwijl de afstand tot de natuur groeit; een duurzame wereld wordt steeds
urgenter. Het IVN is ervan overtuigd dat mensen in contact met de natuur zich pas echt bewust worden
van de waarde ervan. Ze voelen zich gezonder en gelukkiger en gaan duurzamer om met hun leefomgeving. Natuur, biodiversiteit en landschap is de kern van IVN vroeger en nu. De educatievisie van
IVN is het raken van kinderen en volwassenen in hoofd (inzicht), hart (zorg) en handen (doen).

- De jeugd staat centraal want zij zijn de beslissers van de toekomst die straks leven me de erfenis van de
huidige generaties.
- Het IVN wil de mensen in hun directe leefomgeving raken en brengt de natuur daarom dichterbij.
- Ook maatschappelijk verbindt IVN natuurbeleving met relevante maatschappelijke domeinen zoals
gezondheid, recreatie, klimaat en energie.
- IVN kan dit alleen realiseren met een erbij betrokken basis, dus leden en vrijwilligers in een bloeiende
vereniging.
- De Natuurgidsen zijn het hart van IVN. Er zijn ruim 15.000 vrijwillige natuurgidsen opgeleid (opleiding
duurt 1,5 tot 2 jaar). Per jaar komen er minstens 15 nieuwe cursussen.
- IVN mag zich, in tegenstelling tot andere natuurorganisaties, verheugen op een stijging in het ledenaantal in de periode 2010-2015 van 20%. Het ledental per ultimo 2015 bedroeg 24.749.
- De doelstelling voor 2018 is 30.000 leden en zij wil dit onder meer bereiken door campagnes als b.v. de
Slootjesdagen (12 en 13 juni 2016), Scharrelkids, Modderdag (19 juni 2016) en Paddenstoelen,
integratie in projecten en het blad Mens en Natuur.
- Een jaarlijks terugkerend onderzoek is de bereikmeting waarbij IVN 500.000 mensen de natuur actief
laten beleven, waaronder 150.000 kinderen.
- Door de overname van Veldwerk Nederland is de zgn. Modderdag toegevoegd aan de landelijke activiteiten en beschikt IVN binnenkort b.v. ook over een heel interessante webwinkel met daarin b.v. de
bekende zoekkaarten enz.
- Wat betreft de fusie IVN/KNNV: samenwerking op lokaal niveau is prima, van bovenaf wordt niets
opgelegd. De afdelingen moeten zelf beslissen of ze mee willen of niet.
Samen een bestuur vormen mag wel, maar een juridische fusie kan nog niet.
- IVN groeit en verjongt
IVN = educatie

KNNV slinkt en vergrijst
KNNV = kennen (inhoudelijk)

- De Postcodeloterij is met 70% de belangrijkste sponsor.
Vraag van Henk Plat: In het hele verhaal mis ik een beetje het beschermingswerk.
Antwoord van Rien: Dit onderwerp is richting KNNV gegaan dus een beetje weggegaan bij IVN.
De voorzitter bedankt Rien voor zijn inleiding en overhandigt hem een fles wijn voor zijn moeite en spreekt
haar oprechte waardering uit dat hij dit ondanks de korte voorbereidingstijd heeft willen doen en sluit met
dank aan de aanwezige leden deze jaarvergadering.
14 maart 2016

