Beleidsplan
1. Opzetten en organiseren van Opleiding tot IVN Natuurgids
We streven ernaar om deze cursus om de drie jaar te organiseren om het bestand van
natuurgidsen op peil te houden.
De laatste cursus startte in januari 2014 en wordt in mei 2015 afgerond. Dat brengt
onze afdeling ca 50 nieuwe natuurgidsen.
2. Voortzetten en uitbreiden van publieksactiviteiten voor jong en oud
3. Groene cursussen voor gidsen en publiek
Het organiseren van:
•
Groene cursussen voor publiek (over planten, dieren, paddenstoelen etc)
Met als doel inwoners van de regio Noord-Kennemerland te interesseren voor
en bewust te maken van de natuur en van het belang van verduurzaming.
Daarbij staat specifiek het beleven van het seizoen centraal. Leden en
donateurs kunnen ook deelnemen aan deze cursussen
•
Opfriscursussen voor de natuurgidsen
•
Algemene cursussen voor onze actieve leden ter aanvulling van de
vaardigheden, bv. op het terrein van GPS, publiciteit, en internet, de methodiek
van het gidsen.
4. Samenwerking binnen afdeling stimuleren
Door uitwisseling van activiteiten in de vergadering van de coördinatoren van de
werkgroepen worden de leden gestimuleerd om meer samen te werken en activiteiten
te organiseren die over de werkgroepen heen gaan. Steeds meer leden zijn actief in
meerdere werkgroepen. Ook dat versterkt de onderlinge band.
5. Banden met gemeentes en groene organisaties op peil houden
Hoewel het verkrijgen van subsidies vrijwel niet meer mogelijk is, is de band met de
betrokken gemeenten goed.
In het kader van de organisatie van publieksactiviteiten, het inventariseren en
beschermen van vlinders, planten en vogels hebben de werkgroepen regelmatig
contact met gemeentes en beheerders van bv. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Het NoordHollands landschap en het PWN.
6. Nieuwe leden aantrekken en enthousiast maken voor ons werk.
IVN Noord-Kennemerland vergrijst en verliest leden en donateurs door overlijden van
die leden of donateurs. Aanwas van nieuwe (jonge) leden en donateurs is hard nodig.
7. Activiteiten in de regio uitbreiden.
We streven ernaar meer actief te zijn in de regio door aldaar meer activiteiten te
organiseren en meer actief leden te werven.
8. Landelijk bestuur en regio-overleg
Belangrijke inbreng van het bestuur in het Regio-overleg van de IVN afdelingen in
Utrecht oa. tav het beleidsplan van de landelijke vereniging Het IVN.

