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Verslag Algemene Ledenvergadering IVN Den Haag 16-3-2016
Aanwezig: Rob Meyer (RM), Ineke Smits (IS), Laus Hendriks, Tiny Hendriks, Ingrid Piek,
Henk Wardenaar (HW), Irene van Wissen (IW), Monique van den Broek (MvdB), Corry van
Leeuwen, Marjanne Dominicus (MD), Hans Dominicus (HD)Marjo Hess (MH), John van
Wensveen, Ria Hoogstraat, Mien Huisman, Max Leerentveld (ML), Gerda Idsinga (GI), Johan
Apeldoorn (JA), Chrit van Ewijk (CHvE), Sietske Kervers (SK), Lisette van Pelt (LvP), Meike
Tritschler (MT), Jos van Zaalen (JvZ), Grada de Jong, Henk Muller (HM), Mieke Muller
(verslag)
Afwezig met bericht van kennisgeving: Linda Tan, Roland van Leeuwen, Leonie Piscaer, Wim
Voortman
1.
Opening en mededelingen
De voorzitter Henk Wardenaar heet de aanwezigen welkom en meldt de afzeggingen.
Een aangepaste agenda is verzonden per digi nieuwsbrief en in de vergadering akkoord
bevonden.
Mededeling 1
HW meldt met betrekking tot het IVN archief het volgende. Een functionaris van het
Gemeente Archief is op bezoek geweest en heeft het archief bekeken. Het betreft
archiefordners van zo’n 1,5 meter. Het Gemeente Archief heeft belangstelling voor een
gedeelte, adviseert de correspondentie te vernietigen, de notulen van Bestuursvergaderingen
en ALV te behouden, tezamen met Ratelaars. HW vraagt de aanwezigen of iemand ruimte
heeft om dit op te slaan. Johan Apeldoorn geeft aan dat hij ruimte over heeft om het archief
op te slaan. Dit wordt in dank aanvaard. HW gaat archief nog schonen. Actie HW
2.
Verslag ALV 11 maart 2015 + extra ALV 23 september 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen behoudens enkele tekstuele wijzigingen. Het verslag wordt
goedgekeurd.
3.
Jaarverslag 2015
Goedgekeurd, behoudens enkele tekstuele wijzigingen en aanpassingen.
Blz. 3.
MvdB heeft wederom een vraag over de bewegwijzering Heimanshof. ML meldt dit inmiddels
is opgelost/aangepast.
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Blz. 11.
Wandelingen op aanvraag
MvdB vraagt of er 49 gidsen zijn ingezet voor de 40 wandelingen. GI geeft aan dat dit klopt,
voor een aantal wandelingen waren meerdere gidsen nodig.
IVN lezingen voor gidsen
MH zou graag zien dat de titel wordt: IVN Lezingen. De lezingen zijn namelijk niet alleen
voor gidsen maar voor alle leden van IVN. Geeft tevens aan dat er voor de lezing van
december 2015, 40 deelnemers waren. Dit was ten tijde van inlevering kopij ten behoeve
van het jaarverslag nog niet bekend.
Blz. 15
Duurzaamheid
RM meldt dat er een kaart is ontwikkeld over de natuurgebieden van Den Haag Zuid-West.
Hij beschikt over 500 exemplaren, heeft er meegenomen naar de vergadering. Die kunnen
worden uitgedeeld aan geïnteresseerden. Er zou nog een duurzaamheidsroute worden
gewerkt. IS geeft aan dat er al veel is gedaan maar nog moet worden afgemaakt. IS/HW/ML
hebben dit op zich genomen. Op de kaart is al aangegeven dat men middels een link over de
route kan uitprinten.
Tuinreservaten
IW vraagt naar de cursus tuinreservaten. Dit staat vermeld onder de kop duurzaamheid.In
een volgend verslag zal een aparte kop Tuinreservaten worden vermeld.
Blz. 16
Natuur- en techniekspektakel
HW meldt dat de natuurverkenners Gemeente Den Haag zijn opgeheven.
4.
Financieel jaaroverzicht 2015
EL licht toe. Hij maakt voor de vervaardiging van de financiële stukken gebruik, van een
professioneel programma. Ziet er daardoor anders uit dan van Irene. Het verslag van Irene
was erg gedetailleerd. EL heeft items anders ingedeeld.
Hij geeft aan dat de opbrengsten wat hoger zijn, komt door de inkomsten uit de cursussen,
biowalking en verhoging contributie. Het depot wat is vrijgevallen (recent)
bij SNS bank wordt gestort op een spaarrekening van de ASN Bank. Het geeft geen zin om
bij de huidige rentestand het bedrag wederom in depot te zetten. Je gaat een contract aan
voor een bepaalde tijd. Het is beter te wachten op betere tijden. IW stelt de vraag over de
garantie van de ASN bank van € 100.000,00 bij faillissement. EL ziet geen probleem ASN is
onderdeel van SNS en een staatsbank, buiten dat is het bedrag niet zo heel veel hoger dan
de garantie van € 100.000,00. EL krijgt complimenten voor vervaardiging van de stukken.
Ziet er goed uit.
5.
Verslag kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie
Verslag akkoord.
Johan Apeldoorn blijft nog een 1 jaar aan, Henk Muller treedt af en wordt opgevolgd door
Max Leerentveld.
6.
Bestuurswisseling
HW meldt dat in de nieuwe agenda is vermeld dat Johan van Wensveen bereid is om voor
één jaar als waarnemend voorzitter aan te treden, maar dat hij dit eerst wil voorleggen aan
de ALV van KNNV. IW vraagt waarom? JvW licht toe, hij vindt het niet eenvoudig, wil wel
toestemming van het KNNV, zal in de komende ALV worden besproken. In dit kader zal HW
nog acht dagen de functie blijven vervullen.
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HW meldt dat in het kader van de samenwerking IVN/KNNV, wat al op diverse terreinen het
geval is, driemaandelijks overleg, diverse activiteiten, een voorzitter voor beide verenigingen
in het verlengde ligt. Dit is al het geval bijvoorbeeld in Dordrecht. ML meldt dat dit landelijk
eveneens bij diverse verenigingen van toepassing is.
MH vraagt eveneens naar het waarom. HW meldt dat het vinden van kandidaten voor
bestuursfuncties, niet alleen een voorzitter maar ook leden die andere bestuursfuncties
kunnen vervullen erg moeizaam is. We hebben dit vorig jaar ook al gezien. Er was geen
alternatief. Er zal volgens HW beslist geen fusie tussen IVN/KNNV plaatsvinden in 2016.
JvW doet een dringende oproep aan de leden om zich aan te melden voor een
bestuursfunctie. Men kan bijvoorbeeld een tijdje meelopen om te kijken of het bevalt.
SK vraagt naar de redenen van weigering van kandidaten. Zijn divers, persoonlijke
omstandigheden, zijn al actief in de vereniging, veel werk. Het is al eerder gezegd, het is een
feit wat niet alleen in regio Den Haag speelt maar ook landelijk gehoord wordt. Mensen zijn
niet snel te bewegen om in een vereniging actief te worden. Met name tussen 20-40 ers is
dit moeilijk. Men vaak heeft een gezin met allerlei verplichtingen, bezig met carrière.
JvZ oppert om tijdens de cursussen al interesse te wekken voor activiteiten en functies.
GI meldt dat dit al gebeurd bij de intake van de deelnemers. Er wordt dan duidelijk
aangegeven dat er wordt verwacht dat nieuwe gidsen actief worden binnen de vereniging. Bij
de laatste cursus is dit helaas niet goed uitgepakt.
Vergadering is akkoord met de waarnemend voorzitter John van Wensveen voor één jaar.
HW meldt dat Henk Muller zich heeft aangemeld aan bestuurslid eveneens voor één jaar. Hij
zal de aandachtspunten Landelijke Raad en Bestuurlijk Overleg voor zijn rekening nemen.
Vergadering is akkoord met Henk Muller als bestuurslid.
Blijft nog een vacature over voor een lid van het Bestuur.
7.
Nieuw Beleid
a.
Begroting 2016
EL licht toe
MD vraagt naar het bedrag van € 450,00 voor Biolwalking. Is dit éénmalig?
Is niet het geval. IS meldt dat afgesproken is dat in ZH € 30,00 per gids wordt berekend.
Landelijk kunnen dit andere bedragen zijn. MT geeft aan dat er bij IVN ZH nog een potje is
waaruit dit wordt bekostigd.
ChvE vraagt naar bedrag van € 150,00 rente. Zou hoger moeten zijn. Is volgens EL niet
correct, zal uitkomen op ca € 700,00 per jaar met de huidige rente.
JvZ vindt het een slecht plan als de resterende artikelen van de verkoopkraam zou worden
vernietigd. Er wordt aangegeven dat aan het einde van de avond aanwezigen spullen kunnen
uitzoeken. Wat overblijft gaat naar de kringloop.
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b.
Jaarplan 2016
MvdB meldt enkele tekstuele onvolkomenheden.
MH ziet geen vermeldingen in het jaarplein ten aanzien van de jeugd. Zou graag zien dat
leden zich actief met jeugdactiviteiten zouden bezighouden.
JvW merkt op dat wellicht zinvol is om samen met andere verenigingen hierover van
gedachten te wisselen en mogelijk plannen te ontwikkelen om met name jongeren erbij te
betrekken. Als eenling is het een moeilijke zaak.
Naar aanleiding van een opmerking van LvP over de natuurwijzer geeft ML aan hier info over
te hebben. Is wellicht een idee om bij de activiteiten die we toch al doen via PR aandacht te
geven aan de jongeren. Wordt al gedaan via Social Media. MD geeft aan dat facebook IVN al
meer volgers heeft dan er leden van de vereniging zijn.
Daarnaast heeft IVN landelijk diverse activiteiten ontwikkeld. Met name scharrelkids en
natuurouders. Afdelingen kunnen hiervan gebruik maken.
HD heeft ervaring met het bijvoorbeeld deponeren van verenigingsbladen in wachtkamers.
Zou voor de Ratelaar natuurlijk ook een optie kunnen zijn.
Het bovenstaande wordt ook onderkent door het IVN. MT meldt dat IVN ZH op 12 november
2016 gaat starten met de actie -nieuwe doelgroepen-.
GI meldt dat er inmiddels voor 2016 17 wandelingen zijn aangevraagd.
JA vraagt zich af waarom het IVN niets doet met ontwikkeling van een cursus natuurouders,
dan kun je jongeren bereiken. ML geeft aan dat het voor de ouders een hele pittige cursus is.
HW merkt op dat het Bestuur zich terdege met deze vragen heeft beziggehouden. Echter het
gebrek aan menskracht breekt ons op. Je krijgt geen leden die zich hier actief mee gaan
bezighouden. In het verleden ook al diverse malen gemeld. Het is erg moeizaam om mensen
te vinden die op bijvoorbeeld Dag van het park, Cultureel festival, Natuurfeestdag Meyendel
mee willen helpen met activiteiten of een kraam bemannen. Het zijn altijd dezelfde die van
de partij zijn. JA werpt zich op om zich te gaan verdiepen in de natuurouders.
ChvE heeft een vraag over de IVN website en IVN.nl. MD licht toe. Eigen site heeft een groot
bereik, ziet er goed uit, echter is veel werk om alles up to date te houden. MK meldt dat IVN
landelijk thans een nieuwe website ontwikkelt. Men is aan het omzetten. Zou wellicht
eenvoudiger zijn om ook hier gebruik van de te maken. Met een eigen website hoe goed en
leuk ook heb je extra kosten.
Het is aan het Bestuur deze afweging te maken om mee te gaan in een landelijk format.
c.
Beleidsplan/werkgroepen 2015
Er vindt een enkele naamswijziging plaats op de deelnemerslijst werkgroepen alsmede een
tekstwijziging.
8.
Leeftijdsbeleid
In de vorige ALV vergadering is de notitie “leeftijdsbeleid” ter sprake gekomen, nu wederom
in een aangepaste versie. Jeugd is toegevoegd.
MH zou willen voorstellen om dit document te laten toetsen bij het College Rechten van de
mens, wet gelijke behandeling op leeftijd. Zij denkt namelijk dat de Vereniging, wettelijk
gezien, in de problemen zou kunnen komen met de notitie zoals die hier nu ligt, want dat
zou dan leeftijdsdiscriminatie zijn.
Reacties op het stuk uit de zaal zijn divers: JvW Als een persoon binnen een team niet
helemaal optimaal functioneert, maar heeft plezier in zijn werk, kan een ander teamlid dit
oppakken. HD als men dit leest, wil men geen lid meer worden van de vereniging, ChvE stelt
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voor om functionarissen (bestuur en docententeams) te benoemen voor een bepaalde
periode 5 jaar met een eventuele verlenging van 2 à 3 jaar. IS merkt op dat binnen teams
een evaluatie zou moeten plaatsvinden. ML Binnen de teams zou het functioneren
bespreekbaar moeten worden/zijn, bijvoorbeeld tijdens een wandeling. JA geeft het
voorbeeld van een rijbewijs, men moet daar ook aan normen voldoen. HW merkt op dat,
gelet op het verleden, leeftijd en functioneren, erg gevoelig ligt in de vereniging. Het blijkt
niet eenvoudig voor coördinatoren om tijdig in te grijpen.
EL merkt op dat er geen minimumbeleid is voor leden. In het voorstel wordt voorgesteld
stemrecht geven aan jongeren onder de 16. Er wordt geopperd om die leeftijd op 18 jaar te
stellen. HW ziet niets in het voorstel van MH en stelt voor gezien de commotie tegengestelde
meningen, de notitie terug te nemen. De nieuwe voorzitter en het nieuwe bestuur zullen zal
dan aan zet zijn.
9.
Uitreiking zonnetjes
De zonnetjes worden dit jaar uitgereikt aan Corry van Leeuwen en Irene van Wissen
vanwege hun inzet voor de vereniging in vele werkzaamheden. HW overhandigt een attentie.
Ineke Smits wordt in de bloemen gezet als waardering van haar inzet als bestuurslid
gedurende 1,5 jaar.
ML neemt het woord met betrekking tot het afscheid van de Voorzitter Henk Wardenaar. Hij
spreekt lovende woorden over zijn inzet en vele werkzaamheden voor de vereniging en
overhandigt een attentie.
10.
Rondvraag en sluiting
ML vraagt aandacht voor de inspiratieavond op 2 april 2016 met als onderwerp duurzaamheid. Geïnteresseerden kunnen zich bij ML opgeven, hij zal de aanmelding verder verzorgen.
Corry van Leeuwen vraagt aandacht voor de slootjesdagen 2016. Deze worden dit jaar
gehouden op 11 en 12 juni 2016. Om de dagen tot een succes te maken zijn
nog wat leden nodig om aan de diverse de activiteiten mee te werken. Dit evenement zal ook
nog worden vermeld in de digi nieuwsbrief. Er liggen 2 intekenlijsten klaar voor de
aanwezigen om zich op te geven. Zegt het ook voort aan diegenen die niet in de gelegenheid
waren hier vanavond aanwezig te zijn.
JvZ merkt op dat de wandelingen op aanvraag te commercieel worden. Er kunnen maximaal
maar 15 personen deelnemen. GI meldt dat de gidsen het aantal deelnemers bepalen.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng en
vraagt aandacht voor de laatste spullen van de verkoopkraam die achter in de zaal op de
tafels liggen uitgestald.
Maart 2016
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JAARVERSLAG 2016
1. Stappen/IVN Folder
We doen mee met de algemene IVN-folder waarin de excursies voor het kwartaal worden
vermeld. Eén zijde laat foto’s uit het jaargetijde zien en de andere kant is voor de excursies.
We merken dat de belangstelling voor de folders minder aan het worden is. De mensen
weten vaak al uit de krant of via de website welke excursies gehouden worden. Maar dat
geldt niet voor alle mensen en de folders vinden wel de nodige aftrek.
We hebben per kwartaal het volgende aantal excursies gehouden: eerste kwartaal: 26,
tweede kwartaal: 31, derde kwartaal: 20 en het vierde kwartaal: 26. Totaal: 103 excursies.
Door de gidsen worden circa 300 folders per kwartaal uitgedeeld en de werkgroep PR
verspreidt er 400. We hebben in 2016 per kwartaal 700 folders uitgedeeld.
2. Wandelingen op verzoek
Evenals vorig jaar zijn er in 2016 41 wandelingen op aanvraag uitgevoerd, waarbij er in
totaal 51 gidsen zijn ingezet.
Naast aanvragen door particulieren (meestal verjaardagsfeestjes, 10 x) hebben we dit jaar
ook weer 10 wandelingen verzorgd voor personeelsuitjes van diverse organisaties, en 5 voor
welzijnsorganisaties. En heel leuk: een groep gidsen van paleis Het Loo had ons benaderd
voor een wandeling door De Horsten.
Er zijn 14 wandelingen aangevraagd door organisaties voor hun leden, zoals het NIVON,
tuinclubs, Buddynetwerk, Groei & Bloei en de British Club Den Haag.
In het kader van de Week van de Begraafplaats (28 mei-5 juni) met als thema "Verborgen
tuinen" werd het IVN gevraagd om een wandeling te verzorgen op begraafplaats Oud Eik en
Duinen.
En voor welke gebieden werden die wandelingen aangevraagd? Het populairst was het
Westduinpark (9 x), gevolgd door Clingendael (6 x) en De Horsten (3 x). Verder vielen de
monumentale bomen in het centrum in de smaak, en ook Ockenburg, Oostduinen, Meijendel,
Sorghvliet en Zuiderpark/Heimanshof.
Daarnaast is er voor Welzijn Voorburg op 6 maart een lezing over de lente gegeven.
3. IVN Lezingen
Het IVN heeft in 2016 weer een aantal lezingen kunnen organiseren zoals:
februari 2016: gepland vleermuizenlezing. Helaas op laatste moment niet doorgegaan ivm
privé omstandigheden van een van de inleiders.
april 2016: Jan Westgeest van IvnLeiden over liefdesleven van vogels. Ongeveer 10 mensen
aanwezig, was in afwijking van gebruikelijke dag, een lezing op een vrijdagavond
juni 2016: ivm actualiteit van week van de Invasieve exoten, vulde Johan Apeldoorn de Ivn
lezing. Aantal aanwezigen onbekend.
Oktober 2016: lezing over vleermuizen die in februari 2016 niet kon doorgaan. Carolien van
der Graaf en Rudy van de Kuil. 15/20 aanwezigen
December 2016: geplande lezing ging niet door doordat MEC verkeerde sleutel had
meegegeven voor de opening. Aanwezigen stonden helaas voor niets voor de deur. Met MEC
goede afspraken gemaakt ter voorkoming van zo’n incident.
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4. Natuurgidsenopleiding 2016-2018

In september 2016 zijn we met een nieuwe Natuurgidsenopleiding 2016-2018 gestart. We
draaien de cursus met een klein vast team van Max Leerentveld, Ingrid Piek, Gert van der
Slikke en ik. Max en Ingrid hebben de meeste organisatorische taken op zich genomen.
Daarnaast hebben we natuurlijk ook gastdocenten, die in de cursus meedraaien, waaronder
Helen Land en Wim Voortman en waarschijnlijk zullen we ook nog anderen benaderen om
ons te versterken.
Landelijk zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd en is de lesmap vernieuwd. Voorgesteld
wordt meer accent te leggen op het oefenen en op het uitdragen van het 'IVN-idee'. In de
vernieuwde lesmap (die we afgelopen december hebben ontvangen) zijn de hoofdstukken
over duurzaamheid en educatieve vaardigheden verwerkt in de eerste vijf hoofdstukken.
Daarnaast zijn er nieuwe hoofdstukken gekomen over opdrachten en een persoonlijk
ontwikkelplan. Het onderwerp duurzaamheid wordt nu aan alle lessen verbonden. Bij de
voorbereiding van de cursus hebben we hier al op ingespeeld. We zijn wel zo eigenwijs, dat
we de losse onderwerpen blijven koppelen aan het seizoen en niet de volgorde van de
lesmap aanhouden. Ook houden we vast aan aparte lessen over duurzaamheid. Als nieuw
onderdeel kiezen de cursisten deze cursus elk een verdiepingsopdracht om hun 'Persoonlijk
ontwikkelplan' inhoud te geven. Zo kan ieder zijn eigen uitdaging kiezen, ongeacht de
onderlinge verschillen in voorkennis. Om de lessen te volgen is geen voorkennis nodig en
iedereen kan vervolgens zijn eigen kennis uitbouwen door zelfstudie en door van elkaar te
leren.
De vorige cursus hebben we een korte stage geïntroduceerd, wat goed is bevallen en daarom
doen we dat deze keer weer. Zo hopen we dat onze nieuwe leden op een leuke en nuttige
wijze kennismaken met onze IVN-afdeling en na de cursus sneller een eigen plekje binnen de
afdeling vinden. Dat 'eigen plekje', kan overigens ook een andere organisatie zijn met een
vergelijkbare educatieve doelstelling. Ten slotte proberen we de cursisten warm te laten
lopen voor het oprichten van een werkgroep, waarbij we specifiek denken aan een
kinderwerkgroep. We denken dat we baat kunnen hebben bij een verbreding van de
activiteiten van onze afdeling. Het doel van de Natuurgidsenopleiding blijft uiteraard het
opleiden van natuurgidsen, maar dan wel in de breedste zin van het woord: het op vrijwillige
basis bezig zijn met educatieve activiteiten op gebied van natuur en duurzaamheid.
We hebben 28 enthousiaste cursisten, waarvan er 1 om persoonlijke redenen is afgehaakt.
Tijdens het startweekend in Oostvoorne hebben we uitgebreid kennis kunnen maken met
elkaar en met de cursus. We hebben in het weekend een korte indruk gegeven van alle
verschillende onderwerpen, die tijdens de cursus aan bod zullen komen: natuur, landschap,
duurzaamheid, werkvormen waaronder natuurbeleving, persoonlijke doelen, leerstijlen,
oefenexcursies, adoptieterrein en evaluatie. De eerste vier maanden hebben we er al 6
lessen en 3 excursies op zitten met als onderwerpen natuur om je heen, stad, bodem,
bomen en bos, feedback en werkvormen. De eerste opdracht (het natuurdagboek) is af en
iedereen heeft een eerste mini-excursie gedaan. De keuze voor een adoptieterrein is zo goed
als rond en enkele cursisten hebben als stage al meegedaan aan het Natuur- en
Techniekspektakel op de Haagse Hogeschool.
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De cursisten zijn enthousiast en inspirerend in hun vijfminutenpraatjes en tot slot heeft
Sanne Kaasjager een eigen Facebookpagina voor onze groep opgezet. Kortom, we halen al
veel voldoening uit de cursus en kijken uit naar komend jaar.

5. GROENE CURSUS
Dit jaar hebben we met het cursusteam de Groene Cursus georganiseerd in het MEC
Reigershof in Mariahoeve.
De onderwerpen van de voorjaarscursus waren strand, lente om de hoek, planten en
bloemen, vogelzang, leven in het water en insecten.
Voor de najaarscursus hebben we gekozen voor de onderwerpen herfst in het bos,
vleermuizen, zee en strand, paddenstoelen, vruchten en zaden en overwinteren in de natuur.
Zowel in de voorjaars- als de najaarscursus hadden we drie excursies opgenomen.
Bij de voorjaarscursus hadden we 23 en bij de najaarscursus 25 deelnemers. Bij de
najaarscursus was zelfs een wachtlijst.
De deelnemers ontvangen naast lessen met de bijbehorende hand-outs ook praktische
zoekkaarten. Ook hebben wij via de Gemeente Den Haag aan iedere deelnemer van de
najaarscursus het boek Bomenmuseum kunnen uitreiken.
Het cursusteam van de Groene Cursus is mede gemotiveerd om deze cursus twee maal per
jaar te geven door de zeer enthousiaste reacties van de deelnemers. Het is inspirerend om te
horen en te constateren dat deelnemers de beleving van de natuur in optima forma ervaren.
6. IVN Verkoopkraam
De promotiekramen van IVN en KNNV werd dit jaar samengevoegd tot één kraam, die op
drie evenementen aanwezig was. Op 24 en 25 juni tijdens de Dagen van de Invasieve Exoten
in het Westduinpark, op 10 juli tijdens het Rozenfestival in het Westbroekpark en op 11
september tijdens de Natuurfeestdag Meijendel. Zowel het Rozenfestival als de
Natuurfeestdag trokken vele bezoekers. Met dank aan de zes vrijwilligers van de KNNV, die
op enthousiaste wijze activiteiten, tijdschriften en boeken van beide organisaties
presenteerden aan de bezoekers.
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7. PR en Communicatie
De PR commissie bestond in 2016 uit Monique van den Broek, Marjanne Dominicus en Rob
Meyer. Gedurende het jaar is Naomi Mulder eveneens toegetreden tot deze commissie, maar
eind 2016 heeft zij gekozen voor het redacteurschap van de Ratelaar, zodat er nog geen
uitbreiding heeft plaatsgevonden.
De groep is een aantal malen bijeen geweest, waarbij een keer met de voorzitter. Twee
leden van de PR commissie nemen deel aan het PR overleg van de regio, maar het overleg
met het bestuur heeft niet plaatsgevonden.
De volgende onderwerpen zijn behandeld:
Website IVN Den Haag
Facebook-pagina
Ratelaar
Groene Cursus
Biowalk
Nieuwsbrief
Stappenfolder
Bevorderen onderlinge contact gidsen
Lezingen
Communicatie met de media
Samenwerking met KNNV
Promotiemateriaal
In juli is door Monique van den Broek, samen met Annelies Willemse een speciale avond
georganiseerd voor leden en donateurs met een excursie door de Hortus Botanicus in Leiden.
8. Afdelingsweekend
Het weekend 2016 van 8-10 juli was zoals gewoonlijk gezellig en leerzaam. Er waren 23
deelnemers en dit jaar hadden wij voor het eerst KNNV’ers uit de Haagse regio uitgenodigd
in de hoop dit weekend gezamenlijk in de toekomst te kunnen organiseren. Alhoewel veel
IVN’ers ook KNNV-lid zijn, waren er geen andere KNNV’ers bij de deelnemers. Het
onderkomen was dit keer in Boerderij Mossel in Otterlo, midden op de Veluwe.
Op vrijdagavond werd door IVN Ede een lezing verzorgd over de flora en fauna van het ons
omringende gebied. Het was een verrassing ons “oude” lid Ineke van Dis weer terug te zien.
Sommige deelnemers waren erg vroeg op en hebben een aantal wilde zwijnen kunnen
waarnemen. Na het ontbijt vertrokken naar het fietsverhuurbedrijf in Otterlo voor een
afwisselende fietstocht langs het Wekeromse Zand en het Roekelse Bos. Onderweg de
modelboerderij vanuit de ijzertijd bezocht en na een lunch in het veld door de Edesche heide
weer op huis aan. Na een heerlijke maaltijd hebben wij ’s avonds nog een poging gedaan om
de nachtzwaluw te spotten, maar deze liet zich niet horen of zien
De volgende ochtend met de auto’s naar het gebied van de Heelsumse Beek, waar wij door
de gidsen van IVN Ede door een interessant gebied zijn geleid.
Vervolgens terug naar de Mossel, opgeruimd en afscheid genomen van elkaar. Het was weer
een heerlijk, ontspannen weekend.
9. Nieuwsbrief
IVN en KNNV maken samen een nieuwsbief, die op elke eerste van de maand uitkomt.
Bob Molenaar verstuurde de nieuwsbrief 11x aan alle leden en donateurs. In de zomer was
er geen kopij en is er één editie overgeslagen.
Voor de KNNV bracht Auke Tuizinga de items aan, voor de IVN was dat Monique van den
Broek. De PR groep heeft de indruk dat dat nieuwsbrief wel geopend wordt, maar dat er niet
op oproepen gereageerd wordt.
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10.Ratelaar
Het blad ziet er qua lay-out prima uit, ook inhoudelijk vind ik dat het blad er weer op vooruit
is gegaan.
Eind 2016 stoppen Marjo Hess en ik met de redactie van de Ratelaar. Marjo heeft
aangegeven dat zij wel kopij wil blijven aanleveren.
Loes van den Bergh blijft redactielid en zal vooralsnog de coördinatie van mij overnemen. Zij
wil echter de redactie van het blad niet alleen vormgeven. Daarom zijn wij op zoek gegaan
naar belangstellenden.
Naomi Mulder, cursist van de Natuurgidsencursus 2016-2018, heeft aangegeven dat zij wel
in de redactie wil als lid.
Aan het decembernummer van de ratelaar heeft zij haar 1e bijdrage geleverd.
11. Websites en Facebook IVN Den Haag

Gebruikers website IVN Den Haag
2016

12.392

2015

14.885

Bezoekers
IVN Den
Haag

Unieke
bezoekers

Terugkerende
bezoekers

2016

73%

27%

2015

74%

26%

Bekeken pagina’s IVN Den Haag
2016

44.344

2015

53.905

12. Eetbare en bruikbare natuur
Sorghvliet
Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur – Jaarverslag 2016
Het publiek is erg geïnteresseerd in het onderwerp en weet er vaak al het nodige vanaf. Dat
levert boeiende gesprekken en discussies op. Nu de PR minder wervend is (niet meer “de
geheimzinnige tuin”) stabiliseert het bezoekersaantal zich rond de 10 à 15 mensen.
13. Heimanshof
In de periode april t/m september heeft een aantal IVN-ers en KNNV-ers weer op de
zondagmiddagen in de Heimanshof een oogje in het zeil gehouden. Aan alle surveillanten
veel dank voor hun inzet om dit mooie stukje Zuiderpark voor Haagse natuurliefhebbers ook
dit jaar weer op de zondagen open te kunnen stellen!

12

Met uitzondering van de zomervakantie is er in het kader van het IVN wandelprogramma
maandelijks ook een publiekswandeling in de Heimanshof geweest, waaronder op 22 mei een
excursie tijdens het Fête de la nature. In september was er ook weer een wandeling vanuit
het MEC door het Zuiderpark in het kader van het Biowalk programma.
14. Duurzaamheid
Nadat de werkgroep Duurzaamheid is opgegaan in een provinciale werkgroep is het na de
eerste paar bijeenkomsten stil geworden. Voorlopig zijn de activiteiten wegens gebrek aan
belangstelling stopgezet. Ook de cursus Tuinreservaten, die na de succesvolle editie van
2015 ook voor dit voorjaar weer gepland was, ging helaas niet door omdat er te weinig
aanmeldingen waren.
15. Natuur- en techniekspektakel
Op 27 november vond wederom het Natuur- en Techniekspektakel plaats in het atrium van
de Haagse Hogeschool. Het fenomeen Natuurverkenners bestaat niet meer, maar het door
de Dienst Milieueducatie van de Gemeente Den Haag georganiseerde evenement staat open
voor alle kinderen van de Haagse basisscholen.
Zoals ieder jaar waren wij weer met een groepje IVN’ers aanwezig om met de kinderen
diverse leuke dingen te maken. Zo hadden wij in ons programma: mobiels maken van
kornoeljetakken met binnenin een pompoentje, dennenappels, klimop of wat voor groen je
maar kon verzinnen. Daarnaast konden de kinderen kleine bloempotjes beschilderen en die
vullen met groen en/of mezenbollen. Ook konden ze dennenappels beschilderen. Het was
erg druk en het was dringen bij de diverse activiteiten.
16. Nacht van de nacht
Dit jaar geen deelname aan de Nacht van de Nacht. Gidsen van zowel van de West- als de
Oostduinen waren niet beschikbaar, zodat besloten is om dit jaar niet mee te doen.
17. Ledenadministratie
Het totaal aantal leden steeg van 208 naar 243, vooral door de instroom in verband met de
start van de Natuurgidsenopleiding (zie elders in dit jaarverslag) in september, en een forse
groei van het aantal huisgenootleden. Het aantal donateurs daalde van 121 naar 115.
2015

Af

Bij

2016

164

20

41

185

Landelijke Leden

30

5

7

32

Huisgenootleden

14

1

13

26

Donateurs

121

16

10

115

Totaal

329

42

71

358

Leden

Overzicht ledental
leden
158 153 153

140

Landelijke Leden
152

133

153

132

Huisgenootleden
189
170
115

119

Donateurs

185

164
121

115

14
0

14
0

14
0

714

1514

2413

30
14

3226

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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18. Natuur op bezoek
Dit jaar geen bezoek gebracht aan de bejaardensoos in Voorburg.
19. Biowalking
We hebben weer een goed Biowalk jaar gehad met 9 wandelingen van af februari tot en met
december geleid door 17 gidsen wat onze vereniging € 510.- heeft opgeleverd.
20. Activiteiten Leidschendam
Diverse IVN gidsen hebben excursies gedaan in Vlietland, Duivenvoorde, Rusthout,
Rozenrust en in de omgeving.
Aan de Open Monumentendag, 10 september hebben wij als IVN meegewerkt bij molen de
Vlieger in Voorburg.
Met kinderen zijn we in de poldersloot naar beestjes gaan zoeken. Een leuk evenement
waarbij wij veel reclame maakten
Landelijk evenement ‘Slootjesdagen’’
Zaterdag 11 juni in Voorburg en zondag 12 juni in Segbroek, Haagse Beek
De slootjesdagen waren een groot succes!
Behalve diertjes uit de sloot scheppen en op naam brengen was er nog veel meer te doen.
Vanaf een bruggetje kon de temperatuur van het water en de diepte gemeten worden.
In de tent kon van diverse vloeistoffen de pH gemeten worden. Hoeveel steentjes gaan er in
een bakje voor het zinkt? Een drijvend blokje naar het midden van het bakje brengen lukt
alleen als je het bakje zover vult dat het net niet overloopt (het water staat dan bol).
Ook werd er tekeningen en elfjes (klein gedichtje van 11 woorden) gemaakt, kikkers
gevouwen en bootjes gemaakt van mosselschelpen. Vooral dat laatste vond veel aftrek.
De kinderen kregen een kaart waarop ze de 10 onderdelen konden laten aftekenen en
kregen behalve de gemaakte spullen ook nog een kaart van scharrelkids mee naar huis.
Behalve de kinderen hebben ook (groot)ouders enthousiast meegedaan!
Zaterdag in Voorburg:
Ondanks de regen ’s morgens kwamen al gauw de eerste bezoekers. Het was de hele dag
gezellig druk. Er zijn 40 kinderen geteld.
Medewerking was er van IVN 6, Groene Basis 4, dierenbescherming 1 en een deelneemster
van de Groene Cursus.
Zondag bij het Segbroekcollege:
Hier verschenen de eerste deelnemers al voor we klaar waren met de inrichting. Die hebben
we even in de speeltuin geparkeerd.
Het vissen gebeurde in de Haagse Beek waarvoor de Segbroeklaan moest worden
overgestoken. Een van de medewerkers fungeerde als “klaarover”
Er zijn 50 kinderen geteld.
Medewerking was er van IVN 6, Naar Buiten 6, familieleden 3.
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Financieel verslag 2016 penningmeester
De vereniging IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling ’s-Gravenhage en
Omstreken is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met als doelstelling binnen
haar werkgebied een bijdrage te willen leveren aan de bewustwording van de relaties tussen
de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving (natuur- en milieubesef) en
voorts het meewerken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu.
De financiële administratie wordt bijgehouden in een professioneel boekhoudpakket
(Snelstart). Dat pakket is eigendom van de Vogelwerkgroep Het Gooi- en omstreken, waar ik
ook penningmeester van ben. Met betrekking tot de wijze van rapporteren van de verliesen winstrekening van de vereniging wordt een verkorte rapportage gepresenteerd aan de
Algemene Ledenvergadering. Door deze presentatie wordt de weergave transparanter en
beperken we ons tot de hoofdlijnen. Aan de kascommissie zal uiteraard inzage worden
gegeven aan de uitgebreide rapportage.
De kascommissie beoordeelt de financiële administratie en de verantwoording daarvan op
basis van een volledige inzage in de administratie. Op grond van haar bevindingen doet de
kascommissie verslag aan de Algemene Ledenvergadering en geeft een advies in het kader
van het verlenen van decharge voor het gevoerde financiële beleid.
Onderstaand treft u de resultatenrekening, balans en begroting over het jaar 2016 met de
toelichting en de begroting voor het jaar 2017 aan.
Egbert Leijdekker
Penningmeester IVN Den Haag e.o.
5 januari 2017
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Resultatenrekening 2016
In de resultatenrekening staan in de linker kolom de ontvangsten en de rechterkolom de
uitgaven en het totaal van beide kolommen dient gelijk te zijn. Een winst komt daarom in de
kolom ‘verlies’ te staan en andersom. Waar we het jaar starten met een sluitende begroting
willen we ook dat aan het eind van het jaar de kosten en uitgaven in balans zijn.

Inkomsten

2015

2016

Uitgaven

Contributies

2.294

2.715 Ledenbijeenkomsten

Donaties/giften

2.023

2.392

Rente

1.991

745
Ledenadministratie

2015

2016

Algemene Ledenvergadering

356

149

Nieuwjaarsbijeenkomst

274

278

Lezingen

124

80

secretariaatskosten

221

Publiciteit

Wandeling op verzoek

1.602

1.440

overige kosten

137

192

Cursus

Groene Cursus

1.376

2.044 Publiciteit

Ratelaar

BioWalking

Vrijval reservering

restaurant
gidsencursus

450

489

441

2.246

214

214

Afdelingsfolders

680

544

porto verzenden folders

1.301
Cursus

Overig

2.194

Webhosting

kwartet Sorgvliet

167

Tuinreservaten

74

Slootjesdagen

410

Algemene kosten
Afboeking

1.495
verkoopkraam & overig

837

5.200

3.322

11.478

9.990

diversen

899

882

publiciteit

268

487
274

Winst
Totaal inkomsten

Contributie

11.478

ontvangen
via IVN
afdracht IVN

3.509

9.990 Totaal uitgaven

4.095 Algemene kosten

339
-1.554

-1.380

bankkosten

166

2.294

2.715

natuurgidsen

162

1.045

1.210

najaar

990

1.375

kosten

-659

-541

1.376

2.044

1.495
Groene Cursus

voorjaar

1.643

583

1.643

Toelichting winst- en verliesrekening
INKOMSTEN
Contributie & donaties/giften: deze
ledenadministratie over 2016 is als volgt:

spreken

voor

zich.

Het

verloop

van

de

2015
2016
Leden
164 187
Landelijke leden 30
33
Huisgenootleden 14
27
Donateurs
121 117
Totaal
329 364
De toename van het aantal leden komt voornamelijk voor rekening van de deelnemers aan
de Natuurgidsencursus.
Rente: ontvangen rente over de tegoeden bij de ASN en Triodosbank. Ten aanzien van het
tegoed in het kader van het De Vries Fonds zal 80% aan dat fonds wordt toegerekend. De
resterende 20% wordt toegevoegd aan de algemene middelen.
Wandelingen op verzoek: betreft de wandelingen die men kan boeken bij de vereniging.
Hier staan geen of nauwelijks kosten tegenover.
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Cursus: de voor- en najaar (groene) cursussen en de BioWalking dragen opnieuw fors bij
aan het positieve resultaat.
Kwartet Sorgvliet: in de loop van het jaar is er nog een bijdrage ontvangen van Fonds
1818.
UITGAVEN
Ledenbijeenkomsten: de kosten Algemene Ledenvergadering zijn aanzienlijk lager, omdat
in 2015 de jaarverslagen door een externe partij zijn gekopieerd en dat was relatief duur.
Voor dit jaar wordt er voor een andere werkwijze gekozen. De stukken voor de Algemene
Ledenvergadering worden via een e-mail verstuurd. De leden waarvan we geen e-mailadres
krijgen de agenda per post toegestuurd en wanneer men dat wenst, dan wordt het jaar- en
financiële verslag per post toegestuurd.
Ledenadministratie: dit betreft voornamelijk portokosten en papier in het kader van de
schriftelijke contributieverzoeken.
Publiciteit: zowel de kosten Ratelaar als webhosting en het laten drukken van de
afdelingsfolders.
Cursus: in eerste instantie zou er een cursus tuinreservaten worden georganiseerd. Bij een
gebrek aan voldoende deelnemers is deze niet doorgegaan, maar er waren wel al enige
kosten gemaakt. Ten aanzien van het organiseren van slootjesdagen zijn er de nodige kosten
gemaakt.
Algemene kosten: ook hier is de vergelijking lastig door de andere opzet. Zie de
specificatie voor een nadere toelichting; deze spreken voor zich.
Afboeking: per ultimo 2015 was er al een deel van de artikelen verkoopkraam afgeboekt
(een deel van de artikelen is verkocht aan bijvoorbeeld KNNV tegen een aanzienlijk lagere
prijs dan de inkoopwaarde). In 2016 is, conform instemming door de Algemene
Ledenvergadering, deze activiteit volledig beëindigd en is de resterende voorraad verdeeld
onder de aanwezige leden tijdens deze vergadering.
Winst: het positieve resultaat dat deels ten gunste van de Algemene Reserve als het De
Vries Fonds wordt geboekt.
Conclusie:
De vereniging heeft niet het uitgangspunt jaarlijks winst te maken, want kostenneutraal of
een geringe winst is een goed uitgangspunt. Het resultaat over 2016 is substantieel lager
dan vorig jaar, omdat er toen sprake was van enkele incidentele financiële meevallers.
Wanneer we die elimineren, dan blijft het positieve resultaat op hetzelfde niveau en dat is als
uitstekend te kwalificeren.
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Balans
Bij een balans staan aan de linkerkant de bezittingen en vorderingen. Bij onze vereniging
betreft dat banktegoeden, kassaldo en voorraad. Aan de rechterkant van de balans staan het
eigen vermogen (Algemene reserve), het De Vries Fonds, reserveringen en vooruit
ontvangen bedragen. Ook bij een balans moeten beide kolommen gelijk zijn en, omdat de
bezittingen van de vereniging hoger zijn dan de schulden, wordt het verschil (Algemene
reserve) aan de rechterkant geplaatst.
Inkomsten

2015

2016

Uitgaven

Contributies

2.294

2.715 Ledenbijeenkomsten

Donaties/giften

2.023

2.392

Rente

1.991

745
Ledenadministratie

2015

2016

Algemene Ledenvergadering

356

149

Nieuwjaarsbijeenkomst

274

278

Lezingen

124

80

secretariaatskosten

221

Publiciteit

Wandeling op verzoek

1.602

1.440

overige kosten

137

192

Cursus

Groene Cursus

1.376

2.044 Publiciteit

Ratelaar

BioWalking

Vrijval reservering

restaurant
gidsencursus

450

489

441

2.246

214

214

Afdelingsfolders

680

544

porto verzenden folders

1.301
Cursus

Overig

2.194

Webhosting

kwartet Sorgvliet

167

Tuinreservaten

74

Slootjesdagen

410

Algemene kosten
Afboeking

1.495
verkoopkraam & overig

837

5.200

3.322

11.478

9.990

diversen

899

882

publiciteit

268

487
274

Winst
Totaal inkomsten

Contributie

11.478

ontvangen
via IVN
afdracht IVN

3.509

9.990 Totaal uitgaven

4.095 Algemene kosten

339
-1.554

-1.380

bankkosten

166

2.294

2.715

natuurgidsen

162

1.045

1.210

najaar

990

1.375

kosten

-659

-541

1.376

2.044

1.495
Groene Cursus

voorjaar

1.643

583

1.643

Toelichting balans
AKTIVA
Bank (rekening-courant en spaarbank): in het kader van ‘groene banken’ is een deel van
het spaartegoed ondergebracht bij de ASN. De deposito bij de SNS-bank is per maart 2016
vervallen.
In vervolg op de hiervoor genoemde groene banken heeft de vereniging een rekeningcourant geopend bij de Triodosbank, omdat deze bank beter past bij een natuurvereniging
zoals IVN. Het uitgangspunt is op termijn, zodra dat mogelijk is, de rekening bij de ING op te
heffen.
In eerste instantie is het vrijgekomen tegoed van de SNS-bank overgeboekt naar de ASNbank, maar in het kader van risicospreiding, en rekening houdend met het deposito
garantiestelsel ad 100.000 euro, is er een spaarrekening geopend bij de Triodosbank en een
deel van het tegoed daarnaar toe overgemaakt. Vanwege het extreem lage
rentevergoedingsniveau van de banken (Triodosbank thans 0%) is besloten om de tegoeden
op dagelijks opvraagbare spaarrekeningen te plaatsen.
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Nog te ontvangen: de vergoeding BioWalking die in 2017 wordt betaald.
Vooruit betaald: in verband met het boeken van een accommodatie in het kader van het
afdelings-weekend is een vooruitbetaling gedaan.

PASSIVA
Algemene reserve: aan de algemene reserve is het winstsaldo minus de rente van het De
Vries Fonds toegevoegd.
Nog te betalen: de eindafrekening van de verzending 4e kwartaal van het verenigingsblad
Ratelaar zal in 2016 plaatsvinden en voorts moeten de bankkosten 4 e kwartaal 2015 nog
worden betaald.
Vooruit ontvangen: dit betreft vooruit ontvangen contributies en donaties 2016.
Reserve Heimanshof: deze reservering betreft een donatie door (wijlen) Jan v.d. Slikke. Er
is geen aparte doelstelling geformuleerd voor deze reservering, maar het doel hiervan is
besteden aan de Heimanshof (de botanische/systematische/heemtuin achter het
MilieuEducatie Centrum Zuiderpark gelegen), bijvoorbeeld voor nieuwe aanplant.
De Vries Fonds: voor dit fonds is een apart reglement opgesteld met een looptijd van drie
jaar. Het fonds loopt nu twee jaar en is recentelijk geëvalueerd binnen het bestuur en de
adviescommissie. De doelstelling was dat er projecten werden gefinancierd en tot op heden
zijn dat maar drie projecten geweest (in 2016 alleen de Natuurgidsencursus). Ten aanzien
van de Natuurgidsencursus, in het verleden werd er een subsidieverzoek gedaan bij Fonds
1818, maar omdat de vereniging over veel liquide middelen beschikt, is voorgesteld het
begrotingstekort ad 2.387,80 euro te financieren uit dit fonds. De adviescommissie,
voorheen jury genoemd, heeft hiermee ingestemd.
Aan de Algemene Ledenvergadering zal een voorstel worden gedaan de looptijd van het
fonds te verlengen (zie hiervoor het voorstel tot aanpassing Huishoudelijk Reglement).
Conclusie:
Een eigen vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen van de
vereniging bestaan voornamelijk uit liquide middelen (tegoeden bank). De vereniging heeft
geen schulden in de zin van crediteurendruk.
De eigen vermogenspositie van de vereniging is, zeker met het tegoed van het De Vries
Fonds, als hoog aan te merken. Samenvattend kan worden gesteld dat de vereniging meer
dan uitstekend in staat is om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

19

Resultatenrekening versus begroting
In de financiële jaarcyclus vormt het opmaken van de resultatenrekening en balans het
belangrijkste moment, maar het gaat er niet alleen om aan de Algemene Ledenvergadering
inzicht te geven in hoe de vereniging er financieel voorstaat. Het is ook het moment waarop
beoordeeld kan worden of het bestuur naar behoren haar taak heeft uitgevoerd in het kader
van de begroting. Alleen de opvallende afwijkingen worden toegelicht.

Inkomsten

begroting

Contributies

2.400

2.715

-315 Ledenbijeenkomsten

Algemene Ledenvergadering

250

149

Donaties/giften

2.000

2.392

-392

Nieuwjaarsbijeenkomst

300

278

22

80

-80

-46

2016

afwijking Uitgaven

begroting

Lezingen
Rente

700

745

-45

1.500

1.440

60

Publiciteit
Publiciteit
Cursus

Wandeling op verzoek

Groene Cursus
BioWalking

Overig

1.250

2.044

450

489

kwartet Sorgvliet

167

Ratelaar

2.246

225

214

11

Afdelingsfolders

510

544

-34

-794
-39 Cursus

Tuinreservaten

74

-74

Slootjesdagen

410

-410

1.836

-61

-167
1.775

792

837

-45

2.248

3.322

-1.074

8.300

9.991

-1.691

bankkosten

175

274

ledenadministratie

150

192

natuurgidsen

150

0

overige kosten

700

882

publiciteit

400

487

secretariaat

200

0

1.775

1.835

Winst

9.991

101

2.200

Afboeking

8.300

afwijking

Webhosting

Algemene kosten

Totaal inkomsten

2016

-1.691 Totaal uitgaven

Algemene kosten

INKOMSTEN
Contributies en donaties/giften: een toename van de contributies omdat het ledenaantal
is groter is geworden door vooral de deelnemers Natuurgidsencursus, waarbij de contributie
is verdisconteert in de cursusbijdrage. De donaties/giften nemen toe, omdat die te
voorzichtig waren begroot.
Cursus: de deelname aan zowel de voor- als najaarscursus is boven verwachting geweest.
UITGAVEN
Cursus/slootjesdagen: dit evenement was vergeten op te nemen op de begroting.
Resultaat: doordat de inkomsten hoger waren dan voorzien, is er ook sprake van een hoger
exploitatieresultaat.
Conclusie:
Vastgesteld kan worden dat de begroting niet door het bestuur is overschreden.
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Begroting 2017
Inkomsten
Contributies

2017
(na afdracht landelijk)

Donaties/giften

Rente

Uitgaven

2017

3.300 Ledenbijeenkomst

Nieuwjaarsreceptie

300

2.000

Jaarvergadering

150

200 Publiciteit

Publiciteit

Wandeling op verzoek

1.400

Cursus

Groene Cursus

1.500 Slootjesdagen

Biowalking

Ratelaar

225

Afdelingsfolders

500

400

500 Vrijwilligers

natuurgidsen etc.

Algemene kosten

500
(bijv. fotocursus)

Winst

Totaal inkomsten

1.000

595

8.900 Totaal uitgaven

Algemene kosten

1.330
1.700

Workshop/natuurkoffer
Nieuwe activiteiten

2.200

Webhosting

8.900

bankkosten

250

ledenadministratie

200

overige kosten

750

publiciteit

500

1.700

Toelichting begroting
INKOMSTEN
Contributie: deze blijft in de lijn van het jaar 2016, waarbij er van een lichte afname wordt
uitgegaan, want de praktijk leert dat er nauwelijks nieuw leden bij komen, terwijl er wel
sprake is van opzeggingen.
Donaties/giften: met name het aantal leden dat meer overmaakt dan verplicht blijft
moeilijk voorspelbaar en daarom wordt er, voorzichtigheidshalve, uitgegaan van een lager
bedrag dan in 2016 is gerealiseerd.
Rente: het huidige rentevergoedingspercentage bij de banken blijft dramatisch afnemen en
er is zelfs een dreiging van een negatieve spaarrente. Er zijn echter signalen dat de rente
iets gaat toenemen, maar in het kader van het voorzichtigheidsprincipe wordt er een laag
bedrag begroot.
Wandelingen op verzoek: gebaseerd op uitkomsten 2016
Groene cursus: er wordt niet uitgegaan van hetzelfde aantal deelnemers in 2016, want dat
aantal was relatief hoog.
BioWalking: gelijk aan 2016 gehouden.
UITGAVEN
Ledenbijeenkomst en publiciteit: veel kosten zijn gelijk gehouden aan vorig jaar.
Slootjesdagen: gebaseerd op de uitgaven in 2016.
Algemene kosten: eveneens gebaseerd op de uitgaven in 2016.
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Vrijwilligers: betreft uitgaven die gerelateerd zijn aan het vrijwilligerswerk van o.a. gidsen
dat het gehele jaar door wordt gedaan. Er wordt gedacht aan om bijvoorbeeld weer de
jaarlijkse afdelingsdag vrijwilligers te organiseren.
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JAARPLAN 2017
1. Stappen
Excursies en Stappen - Jaarplan 2017
Het ligt in de bedoeling de excursies naar de parken en duingebieden dit jaar op hetzelfde
peil te houden als afgelopen jaar.
De Stappenfolder vindt minder aftrek omdat veel mensen de website raadplegen of
informatie over de excursies in de lokale krant aantreffen
2. Wandelingen op verzoek
Inmiddels zijn er al vijf afspraken gemaakt voor wandelingen in de eerste helft van 2017.
3. IVN Gidsenavonden/Lezingen
We gaan door met de lezingen.
4. Natuurgidsencursus
Loopt in 2017 door.
5. Groene Cursus
Inmiddels hebben we met het cursusteam al weer afspraken gemaakt voor de nieuwe
voorjaarscursus. Op 27 maart gaan we weer starten. Dit keer weer in het MEC in het
Zuiderpark.
6. Promotiekraam
Voor het jaar 2017 zullen we samen met het KNNV blijven optrekken.
7. PR en Communicatie
Voor het jaar 2017 is ons streven om naast bovengenoemde onderwerpen meer IVN’ers te
gaan betrekken bij de diverse te ontwikkelen activiteiten. Slechts een kleine groep IVN’ers is
momenteel binnen de vereniging actief. Willen wij IVN Den Haag levend houden en willen wij
nieuwe activiteiten gaan ontwikkelen dan zullen wij meer leden moeten betrekken bij alles
wat wij willen ondernemen. Samen met het bestuur willen wij daarom een programma gaan
ontwikkelen, dat een groep IVN’ers gaat aanspreken en waar zij met enthousiasme aan
willen meewerken.
8. Afdelingsweekeind
Inmiddels zijn wij weer bezig met de organisatie van het weekend in 2017. Als de plannen
doorgaan, gaan we naar de Oude IJsselstreek, vlakbij Dinxperlo. Contacten met de IVNafdeling zijn al gelegd. Het weekend is gepland van 16-18 juni.
9. Nieuwsbrief
IVN en KNNV maken samen een nieuwsbief, die op elke eerste van de maand uitkomt.
Bob Molenaar verstuurde de nieuwsbrief 11x aan alle leden en donateurs. I n de zomer was
er geen kopij en is er één editie overgeslagen.
Voor de KNNV bracht Auke Tuizinga de items aan, voor de IVN was dat Monique van den
Broek.
De PR groep heeft de indruk dat dat nieuwsbrief wel geopend wordt, maar dat er niet op
oproepen gereageerd wordt.
10. Ratelaar
Naomi Mulder gaat dit jaar starten als redacteur van de Ratelaar.
11. Website en Facebook IVN
Aansluiten bij de landelijke website.
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12. Eetbare en bruikbare Natuur
Sorghvliet – Eetbare, geneeskrachtige en bruikbare natuur – Jaarplan 2017
Maandelijks houden we een excursie behalve in de vakantieperiode. Het onderwerp vindt
gretig aftrek.
13. Heimanshof/Bordjes Heimanshof
Ook in 2017 hopen we, met de hulp van een tiental enthousiaste IVN-ers en KNNV-ers, de
Heimanshof in de periode april t/m september voor de Haagse natuurliefhebbers open te
kunnen houden op de zondagmiddagen. We streven er ook naar om maandelijkse een
excursie in de Heimanshof te verzorgen, onder andere tijdens het “Fête de la nature” in het
weekend van 21/22 mei. Voor eind augustus staat er weer een wandeling vanuit het MEC
Zuiderpark op het Biowalk programma.
14. Duurzaamheid
Geen plannen voor 2017 zie verslag van 2016

.

15. Natuur- en techniekspektakel
In 2017 op de laatste zondag van november zijn we weer van de partij en hopen dat dan een
nieuw ploegje IVN’ers met frisse ideeën komt.
16. Nacht van de Nacht
Hopelijk gaan we in 2017 weer meedoen. Dit gebeuren vindt altijd plaats op de laatste
zaterdag van oktober, wanneer de wintertijd ingaat.
17. Ledenadministratie
Werkzaamheden met betrekking tot de ledenadministratie worden gecontinueerd.
18. Natuur op bezoek
Er wordt een nieuwe natuurkoffer aangeschaft.
In januari 2017 gaan diverse IVN gidsen een bruikbare natuurkoffer samenstellen uit het
nieuwe en oude materiaal.
Grijs, groen en gelukkig zal worden opgezet.
19. Biowalking
In 2017 is weer gestart met een nieuwe serie wandelingen en de eerste zal zijn op 12
februari 2017. Gidsen voor de volgende wandelingen zijn benaderd. Graag zou de
huidige coördinator een Back Up willen, wie stelt zich beschikbaar? Opbrengsten voor de
BioWalk zullen dit jaar nog uit een project van het IVN Zuid-Holland worden betaald.
20. Activiteiten in Leidschedam
In diverse gebieden rond Leidschendam/Voorburg zullen excursies worden verzorgd.
Landelijk evenement
Landelijke Slootjesdagen 10 en 11 juni 2017
De planning van de slootjesdagen valt samen met het IVN weekend.
In overleg zal een geschikte datum gezocht worden.
Wij zullen samen werken met ‘Naar Buiten”.
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Activiteitenlijst 2017
Afdelingsweekend:

Rob Meyer, Louise Ras

Duurzaamheid:

Max Leerentveld, Ineke Smits, Henk Wardenaar

Eetbare Natuur:

Viola Süto, Henk Wardenaar, Jose Michael, Jacqueline
Reijnders

Externe Contacten:

Henk Wardenaar, Rob Meyer, Ineke Smits

Gidsen avonden:

Marjo Hess

Groene Cursus:

Rob Meyer

Heimanshof:

Max Leerentveld,

Nacht van de Nacht:

Rob Meyer, Henk Wardenaar

Natuurgidsencursus:

Caroline v.d. Graaf, Max Leerentveld,

Natuur en Techniekspektakel: Rob Meyer,
Natuur op bezoek:

Monique van den Broek

Nieuwsbrief:

Monique v.d. Broek, Bob Molenaar

PR en Communicatie:

Rob Meyer, Monique v.d. Broek, Marjanne Dominicus

Ratelaar:

Louise v.d. Berg, Naomi Mulder, Annemarie v.d. Rest

Stappen/Nieuwe Folder:

Henk Wardenaar

Promotiekraam:

Kees Pinster

Wandelingen op verzoek:

Gerda Idsinga

Website:

Marjanne Dominicus

Facebook:

Wouter van Kuijk

Biowalking:

Henk Muller en vacature

Leden administratie:

Max Leerentveld

Tuinreservaten:

Ingrid Piek, Max Leerentveld, Mieke v.d. Heuvel,
Joost Lommelaars
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Voorstel tot aanpassen huishoudelijke reglement
Huishoudelijk Reglement van het IVN afdeling Den Haag e.o.
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
Artikel 1. Leden/Donateurs
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, huisgenootleden en donateurs.
2. Leden, ereleden en huisgenootleden hebben toegang tot alle afdelingsactiviteiten.
3. Leden en ereleden ontvangen het afdelingsblad en het landelijk verenigingstijdschrift.
Donateurs ontvangen alleen het afdelingsblad.
4. Een huisgenoot lid is een lid dat een economische eenheid vormt met een gewoon lid of
erelid, en op hetzelfde adres woont. Een huisgenoot lid heeft dezelfde rechten en plichten
als een gewoon lid.
5. Weigering als lid.
Ieder aan wie door het bestuur de toelating als aangemeld lid wordt geweigerd, ontvangt
binnen een maand na de betreffende beslissing per aangetekende brief mededeling van
dit besluit. In deze brief zijn de redenen tot weigering vermeld evenals de mogelijkheid tot
beroep bij de Algemene Leden-vergadering (hierna ALV). Degene die een dergelijk beroep
aantekent heeft het recht tot het bijwonen van de behandeling van dit beroep door de ALV
en tot het geven van een toelichting.
6. Contributies/donaties
a) Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.
b) De contributie voor leden en huisgenootleden wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.
c) In bijzondere gevallen kan het bestuur beslissen tot een korting op de contributie.
Buiten het bestuur wordt alleen de kascommissie van dit besluit op de hoogte gesteld.
Bij een dergelijke korting blijven rechten en plichten van het betreffende lid onverlet.
d) De hoogte van de minimumdonatie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.
e) Contributies en donaties worden geïnd in het eerste kwartaal en moeten uiterlijk 31
maart zijn voldaan.
f) Aan leden, die na 1 september van een jaar lid worden, zal voor het lopende jaar geen
contributie in rekening worden gebracht. Zij betalen op dat moment wel contributie,
maar dat betreft dan de contributie voor het volgende jaar.
7. Schorsing
a) Het bestuur kan een lid een schorsing opleggen; het geschorste lid ontvangt
mededeling van de schorsing per aangetekende brief waarin de redenen tot schorsing
zijn vermeld evenals de mogelijkheid tot beroep bij de ALV en, in hoogst ressort, het
districtsbestuur.
b) Het districtsbestuur doet binnen twee maanden schriftelijk uitspraak, waarvan zowel
bestuur als het lid in kennis worden gesteld.
c) Na de uitspraak over de schorsing volgt ofwel ontzegging uit het lidmaatschap ofwel
eerherstel.
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Artikel 2. Bestuur
1. Taken van de voorzitter:
a) Behartigt de algemene gang van zaken in de afdeling
b) Geeft leiding aan de bijeenkomsten van het bestuur.
c) Zit de ALV voor.
d) Onderhoudt de interne en externe contacten.
e) Rapporteert de activiteiten van het bestuur aan de ALV.
f) Bemiddelt bij interne geschillen.
2. Taken van de secretaris:
a) Coördineert het secretariaat.
b) Behartigt de ingaande en uitgaande correspondentie van de afdeling.
c) Draagt zorg voor het afdelingsarchief
d) Draagt zorg voor agendering en verslaglegging van de vergaderingen van bestuur en
ALV
e) Stelt het jaarverslag samen in overleg met de overige leden van het bestuur en van de
coördinatoren.
f) Draagt zorg voor de ledenadministratie van de afdeling. Deze ledenadministratie kan
worden gedelegeerd aan een lid van de vereniging.
3. Taken van de penningmeester:
a) Draagt zorg voor de financiële gang van zaken van de afdeling.
b) Beheert bank- en girorekeningen van de afdeling.
c) Beheert de financiële administratie van de afdeling.
d) Stelt het financiële jaarverslag samen ten behoeve van de ALV, met daarin opgenomen
een staat van baten en lasten en een balans per begin en einde van het verslagjaar.
e) Stelt in overleg met de overige leden van het bestuur en de coördinatoren een
begroting samen van baten en lasten voor het volgend jaar ter goedkeuring door de
ALV.
f) Draagt zorg voor de inning van contributies en donaties.
4. Rooster van aftreden
Jaarlijks treedt tenminste een derde van het aantal bestuursleden af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster. Aftredende leden zijn slechts eenmaal terstond herkiesbaar.
5. Bestuursvergaderingen
a) Het bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter.
b) Indien de voorzitter geen gevolg geeft aan een verzoek van minimaal twee leden van
het bestuur ingevolge artikel 15 lid 2 van de statuten, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan.
6. Tussentijds aftreden van de penningmeester.
Bij tussentijds aftreden van de penningmeester wordt de kascommissie in staat gesteld
een onderzoek te houden.
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Artikel 3. Bijeenroeping Algemene Ledenvergadering
1. Het bestuur roept indien nodig, doch minstens één maal per jaar, de ALV bijeen. Dit
geschiedt door verzending, minimaal twee weken voor de betreffende datum, van een
schriftelijke uitnodiging met agenda en notulen van de voorgaande vergadering.
2. Voor de jaarlijkse bijeenkomst van de ALV gaat de agenda vergezeld van:
- Jaarverslag over het afgesloten jaar;
- Overzicht van baten en lasten van het afgelopen jaar;
- Jaarplan voor het nieuwe jaar;
- Begroting van baten en lasten voor het nieuwe jaar.
- Van overige agendapunten kan verwezen worden naar stukken die bij de secretaris ter
inzage liggen; een kopie wordt dan op aanvraag verstrekt.
3. Het bestuur kan verzocht worden de ALV bijeen te roepen door:
- een tiende van het aantal leden, of
- drie leden indien het aantal leden minder dan 30 bedraagt.
4. Indien het bestuur binnen 14 dagen geen gevolg geeft aan een verzoek, zoals omschreven
in lid 3, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de in lid 1 omschreven
wijze.
Artikel 4. De werkgroepen
1. Het bestuur belegt minimaal één maal per jaar een vergadering met de coördinatoren van
de werkgroepen. Daarbij komen de activiteiten van het afgelopen jaar aan de orde en de
plannen en begroting voor het komende jaar.
2. De penningmeester beheert de financiën van de werkgroepen.
3. Investeringen worden alleen gedaan in overleg met het bestuur en in overeenstemming
met een door de ALV goedgekeurde begroting.
4. Alle roerende en onroerende goederen door een werkgroep verkregen zijn eigendom van
de afdeling.
5. De werkgroep coördinator doet minstens één maal per jaar schriftelijk verslag van de
activiteit; onderdeel van het verslag is inventarislijst ter bevestiging van de aanwezigheid
en staat van de beheerde goederen.
Artikel 5. Het Afdelingsblad
1. Het doel van het afdelingsblad is:
a) het contact bevorderen tussen de leden en donateurs onderling.
b) het uitdragen van de doelstellingen van de vereniging.
c) voorlichting en informatie verschaffen in het kader van de doelstellingen van de
vereniging.
2. De afdeling kan participeren in de uitgave van een periodiek in samenwerking met
verenigingen die overeenkomstige doelstellingen nastreven. Afspraken hierover door het
bestuur met de betreffende verenigingen worden bij voorkeur schriftelijk gemaakt en door
de ALV goedgekeurd.
3. Het
bestuur
kan
een
redactie
benoemen
voor
het
afdelingsblad.
De
eindverantwoordelijkheid voor de inhoud blijft bij het bestuur.
Artikel 6. Onkostenvergoedingen
Uitgaven die worden gedaan in het kader van het verzorgen van afdelingsactiviteiten worden
gedeclareerd bij de penningmeester onder overlegging van betalingsbewijzen. Voor het
gebruik van eigen vervoer wordt een bedrag per kilometer vergoed in overeenstemming met
landelijke richtlijnen.
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Artikel 7. Aangevraagde activiteiten
Aangevraagde activiteiten zijn evenementen die op verzoek van derden onder de naam van
het IVN worden gehouden, of waar leden van het IVN als IVN-er optreden. Hiervoor geldt
een door de ALV vast te stellen bijdrage, eventueel verhoogd met eventueel gemaakte
kosten, Eventuele uitzonderingen worden aan het bestuur gemeld.
Artikel 8. Wijzigingen Huishoudelijk reglement
1. De ALV kan tot wijziging van dit reglement besluiten mits het voorstel daartoe bij de
uitnodiging op de agenda van de vergadering is vermeld en in de vergezellende
vergaderstukken is toegelicht.
2. Voor een besluit tot wijziging van dit reglement door de ALV is een gewone meerderheid
van stemmen vereist.
Artikel 9. Statutenwijziging
1. Bij een statutenwijziging blijft het bestuur in functie tot, zo nodig, een nieuw bestuur
gekozen is.
2. Bij ontbinding van de afdeling blijft het bestuur in functie zolang als nodig is, en draagt
zorg voor de liquidatie.
Artikel 10. Aanvragen van projecten uit het mw. De Vriesfonds
De ALV heeft in zijn vergadering van 12 maart 2014 besloten dat er projecten uit het mw. De
Vriesfonds kunnen worden aangevraagd. De wijze van aanvragen voor projecten uit het mw.
De Vriesfonds is omschreven in Annex I.
Artikel 11. Benoemingsbeleid
- De vereniging heeft docenten aangesteld. Docenten worden benoemd voor een periode
van drie jaar met een verlengingsmogelijkheid van nogmaals een periode van drie jaar.
Na een verlofperiode van drie jaar zijn docenten weer opnieuw benoembaar.
- Als het einde van een benoeming in een lopende cursusperiode valt, dan geldt einde
cursus als einde van die benoeming.
- Aanstelling van een docent en verlenging van een benoeming van een docent door het
bestuur zal plaatsvinden op basis van een met het docentencorps overeengekomen lijst
van criteria.
- Als overgangsregeling voor reeds benoemde docenten geldt dat zij geacht worden
opnieuw te zijn benoemd op de dag van goedkeuring van bovenstaande
benoemingsregeling.
- Deze regel geeft docenten duidelijkheid omtrent hun aanstelling en vergroot de
doorstromings-mogelijkheden van eventuele kandidaat docenten.
Artikel 12. Stemrecht jeugdleden
Jeugdleden hebben geen stemrecht op de ALV.
Artikel 13. Slotartikel
1. Dit reglement treedt in werking door een beslissing door de ALV bij gewone meerderheid
van stemmen.
2. Dit reglement ligt ter inzage bij de secretaris, maar wordt ook op de website gepubliceerd.
3. Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de statuten.
4. In die gevallen, waar de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het
bestuur.
Artikel 14. Vaststelling reglement
Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering d.d.
23 februari 2017
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Annex I Mw De Vriesfonds
Regeling Projectbijdrage mw. De Vriesfonds – IVN regio Den Haag 11 oktober 2013
Het bestuur van de afdeling IVN regio Den Haag, overwegende dat het legaat van mevrouw
De Vries aangewend wordt voor doeleinden van het IVN conform de landelijke missie
(natuureducatie en duurzaamheid), zonder daarbij tot uitputting van het mw. De Vriesfonds
over te gaan, besluit:
1. Omvang budget
Van het mw. De Vriesfonds wordt voor onbepaalde tijd een bedrag van € 5.000,- per jaar
beschikbaar gesteld voor projectbijdragen. Er kunnen meerdere projectaanvragen per jaar
worden ingediend. Aanvragen dienen te voldoen aan de hieronder geformuleerde criteria.
2. Voor wie, welke deel en wanneer
- De indiener is ten minste één jaar lid van het IVN;
- Het project richt zich op de regio Den Haag respectievelijk Zuid Holland-west;
- De projectbijdrage is eenmalig en bedraagt hooguit de helft (50%) van de
projectkosten. De indiener voorziet zelf in de andere helft c.q. hij boort andere fondsen
aan;
- Bij stimulering van buurtactiviteiten c.q. jongerenactiviteiten worden extra punten
toegekend voor de ranking van het project;
- Bij de aanvraag mag het project nog niet gestart zijn;
- Het project heeft geen winstoogmerk en dient geen commerciële belangen.
3. Doelstelling en inhoud
Conform de landelijke missie van het IVN is de doelstelling van het project waarvoor
een financiële bijdrage gevraagd wordt, natuureducatie (waaronder ook natuurstudie
wordt verstaan) en het bevorderen van duurzaamheid. De inhoud van het project
wordt in een (beknopt) projectvoorstel aangegeven, waarbij een financiële paragraaf
(begroting) met toelichting is opgenomen.
4. Adviescommissie en besluitvorming
- Een adviescommissie, benoemd door het bestuur, adviseert het bestuur over de
projectaanvraag. Wanneer meerdere projecten worden ingediend stelt de
adviescommissie een ranking van de projecten op, waarbij aansluiting bij de
doelstelling van IVN en de eerder genoemde criteria een belangrijke leidraad vormen.
- Het bestuur beslist over de projectaanvraag en volgt daarbij het advies van de
adviescommissie, tenzij bestuurlijke of financiële argumenten zich daartegen verzetten.
Tegen het besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.
- De adviescommissie bestaat uit drie leden van de vereniging, te weten een bestuurslid
en twee leden, waarvan één een financieel deskundige is. Indien leden van de
adviescommissie zelf een aanvraag indienen, dan zal het bestuur een ander
(bestuurs)lid van de vereniging vragen de taak van adviescommissie in dat geval over
te nemen.
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5. Termijn van indiening, looptijd en afronding
- Voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het beoogde project vorm zou krijgen, kan
vóór 1 september een projectbijdrage worden aangevraagd. De aanvrager krijgt voor 1
november uitslag. Het project wordt in de begroting van het nieuwe kalenderjaar
opgenomen.
- De door het bestuur goedgekeurde en uitgevoerde projecten zullen achteraf in de
jaarrekening worden verantwoord.
- Bij de start van het project wordt de helft van de bijdrage uitgekeerd en bij de
afronding het resterende deel. Het project wordt in het kalenderjaar uitgevoerd
waarvoor het wordt ingediend, Bij onvoorziene omstandigheden kan uitstel aan het
bestuur worden aangevraagd.
- Wordt het aanwezige budget niet uitgeput door de projecttoekenningen gedurende een
jaar dan kan voor 1 juli een “tussentijdse” aanvraag worden ingediend. Het bestuur van
IVN zal haar leden informeren indien een dergelijke tussentijdse aanvraag mogelijk is.
De adviescommissie beoordeelt deze aanvraag binnen 2 maanden of zoveel korter als
mogelijk is. Het bestuur besluit over de aanvraag.
6. Terugmelding van het project
- De aanvrager van het project geeft twee terugmeldingen van het project. Een
tussentijdse melding aan het bestuur vindt halverwege het project plaats.
- Bij afronding van het project meldt de indiener aan het bestuur dat het project gereed
is en hij rapporteert over het project in de Ratelaar. Tevens stelt hij een schriftelijke
financiële rapportage op, die hij opstuurt aan het bestuur.
- Uitbetaling van het laatste deel van de aanvraag vindt plaats nadat de rapportage
heeft plaatsgevonden. Het bestuur heeft de mogelijkheid het project te inspecteren.
7. Evaluatie van projecten en van de Regeling Projectbijdrage mw. De Vriesfonds
- Na afronding van de projecten die in een kalenderjaar zijn uitgevoerd, evalueert de
adviescommissie in hoeverre het project aan zijn doelen heeft voldaan.
De adviescommissie adviseert het bestuur over de evaluatie. Het bestuur legt over de
projecten en de evaluatie verantwoording af aan de ALV.
- Zo nodig kan voor het komende jaar lering uit de evaluatie getrokken worden en kan
de regeling worden aangepast.
- Ieder jaar zal het bestuurslid met de overige leden van de adviescommissie een
evaluatie uitvoeren en eventuele wijzigingsvoorstellen doen aan het bestuur, dat deze
dan aan de ALV zal voorleggen.

Vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering d.d. 23 februari 2017
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