ANBI GEGEVENS IVN-AFDELING DE BILT E.O.
Algemeen
Statutaire naam: IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieu educatie, afdeling De Bilt en
omstreken (IVN De Bilt e.o.)
RSIN / fiscaal nummer: 804841962
KvK nummer: 40479444
ABNI-status: Ja
Bankrekening: NL44INGB0001690035

Contactgegevens
Postadres/secretariaat: A. Romerostraat 517, 3573 AR Utrecht
Telefoonnummer: 030-2721611
E-mailadres: secretariaat@ivndebilt.nl
Website: http://www.ivndebilt.nl/

Missie en Doelstelling
Het IVN-De Bilt e.o. draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen actief te betrekken
bij natuur, milieu en landschap. Door mensen meer kennis van en waardering voor de natuur bij
te brengen, voelen zij zich ook meer betrokken bij het behouden van natuur, milieu en
landschap en hebben zij dus meer oog voor duurzaamheid.

Actueel beleidsplan
Hoewel het IVN-De Bilt e.o. een relatief kleine afdeling is, probeert zij haar missie toch vol verve
op te pakken. Zij doet dat voornamelijk via de diverse werkgroepen, waarvan de activiteiten
door het bestuur worden gecoördineerd. Jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)
legt het bestuur verantwoording aan haar leden af. Bij het IVN-De Bilt e.o. zijn daarbij de
volgende werkgroepen actief:
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Wandelingen
Deze werkgroep organiseert jaarlijks een groot aantal wandelingen door de diverse
landschappen en natuurgebieden zoals deze in en in de nabijheid van de gemeente De Bilt
voorkomen. Zo kunnen de burgers kennis nemen van de natuur met bijbehorende flora en
fauna zoals deze in hun eigen leefomgeving voorkomt en zich zo bewust worden van de
bijzondere waarde van zowel de natuur als het landschap.
Ook worden er jaarlijks bepaalde thema-wandelingen georganiseerd, waarin er dan
bijzondere aandacht voor een bepaald fenomeen is, zoals de midzomeravondwandeling,
maar ook wandelingen tezamen met de historische kring, waarbij met name op historische
ontwikkeling van bepaald gebied wordt ingegaan. De laatste jaren staat bij de wandelingen
niet alleen het leren kennen van bepaalde planten of dieren voorop, maar met name ook de
beleving van het landschap of de natuur.



Scharrel-/Natuurkids
Deze werkgroep organiseert speciale activiteiten voor de jeugd, zoals rondom het thema
water. De komende jaren zal deze werkgroep een bijdrage leveren aan activiteiten voor de
jeugd zoals deze door de Stichting Utrechts Landschap op Beerschoten wordt georganiseerd.



Cursussen
Deze werkgroep organiseert om de drie jaar, veelal tezamen met de Afdeling Eemland, de
Natuurgidsencursus, waarbij de deelnemers worden opgeleid tot natuurgids. Ook wordt
momenteel gedacht aan de organisatie van enige korte cursussen, zoals de cursus:
'Tuinreservaten'.



Insecten/Inventarisaties
Deze werkgroep richt zich op bijzondere soorten, zoals insecten of het inventariseren van
zoogdieren/roofvogels.



Milieu
Deze werkgroep richt zich voornamelijk op beleidsbeïnvloeding. Zo volgt zij niet alleen het
gemeentelijke en ook provinciale beleid op de voet en probeert dat dan in voor de natuur
positieve zin bij te stellen, maar participeert waar mogelijk ook bij de ontwikkeling van
bepaalde plannen, zoals bij het opstellen van gebiedsplannen (denk aan o.a.
Landschapsontwikkelingsplan), maar ook bijvoorbeeld bij het Groenstructuurplan van de
gemeente De Bilt.



PR
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Deze werkgroep verzorgt de PR voor de afdeling, waaronder het afdelingsblad de
Vleugelnoot. In dat blad worden zowel de leden als donateurs op de hoogte gesteld van de
verschillende activiteiten van de werkgroepen, evenals van de bijzondere
(natuur)waarnemingen zoals deze door (bepaalde) leden/donateurs worden gedaan.
Om tot een goede afstemming tussen de afdelingen te komen, participeert de Afdeling IVN-De
Bilt e.o. in het zogenaamde regio-overleg, dat op haar beurt is vertegenwoordigd in de
Landelijke Raad. Ook wordt waar mogelijk bij activiteiten samengewerkt met gelijkgestemde
organisaties, zoals de Stichting Utrecht landschap.

Ledenbeleid
IVN De Bilt heeft de volgende relaties:


Leden



Donateurs

Leden en donateurs ontvangen vier keer per jaar het afdelingsblad de Vleugelnoot.
Daarnaast ontvangen onze leden vier keer per jaar het landelijke blad Mens en Natuur.

Verslaglegging
Voorafgaande aan de jaarlijkse ALV worden het jaarverslag van het bestuur, het financieel
verslag en begroting van de penningmeester, evenals de jaarverslagen van de diverse
werkgroepen gepubliceerd in de Vleugelnoot.

Financiële verantwoording
IVN De Bilt e.o. staat er per saldo financieel gezond voor. Het eigen vermogen vormt een
constante buffer voor continuïteit van onze activiteiten. Hieronder wordt een toelichting
gegeven op de cijfers in de Staat van Baten en Lasten over 2012 en in de Balans per 31 december
2012.
Inkomsten
De inkomsten uit de contributies van bijdrage van de 111 leden en donateurs bedraagt € 2.045.
De verkoop van boekjes met wandelpaden was in 2012 uitzonderlijk hoog met € 1.095. De
afrekening voor het geven van natuuropleiding bedraagt € 765.
De rente van spaartegoeden € 175. De advertentieopbrengsten in ons contactblad “de
Vleugelnoot” bedraagt dit jaar € 120. Het totaal inkomsten is dus € 4.200.
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Uitgaven
Dit jaar wordt ongeveer € 2.800 uitgegeven. Dat is € 1400 minder dan de inkomsten. Deze
inkomsten worden besteed aan volgende posten:


Het verenigingsblad en de website € 1250



Brochure natuurpad Biltse duinen € 550,



De afdracht aan IVN Nederland € 320



Pr-materialen € 300



Bankkosten € 250



En ten slotte wordt de overige € 130 besteed aan interne activiteiten.

Samenstelling bestuur


Patrick Greven

Voorzitter



Bas van Nooten

Vice-Voorzitter



Roel Maas-Bakker

Secretaris



Richard Tukker

Penningmeester



Jaap Milius

Lid

Beloning
Bestuur noch leden krijgen een beloning voor verrichtte werkzaamheden. Wel mogen zij
gemaakte kosten declareren volgens in de ledenvergadering vastgestelde richtlijnen.
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