Algemeen
De doelstelling en het algemeen functioneren van IVN Asten-Someren zijn vastgelegd in
haar statuten.
Doelstelling
IVN Asten-Someren draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij
natuur, milieu, landschap en leefomgeving. We verbinden hen met groene initiatieven rond
natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie Wij willen
mensen bewust maken van de natuur en leefomgeving en de invloed van het eigen handelen
daarop. Door die betere bewustwording gaan mensen een eigen bijdrage leveren aan een de
verbetering van de natuur, de leefomgeving en een duurzame samenleving.
De belangrijkste instrumenten voor IVN hierbij zijn natuureducatie in de breedste zin en
opkomen voor de belangen van de natuur en leefomgeving.
Beleid
Structuur
IVN Asten-Someren kent een bestuur dat de activiteiten van de vereniging initieert,
coördineert en stuurt. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af naar de leden in de
jaarvergadering.
Binnen de vereniging zijn werkgroepen actief. De werkgroepen zijn actief op een specifiek
gebied gericht op het functioneren van de vereniging of het realiseren van onze doelstelling.
De werkgroepen functioneren daartoe vrij zelfstandig. De activiteiten en programma’s
worden in een voor- en najaarsoverleg van bestuur en werkgroepcoördinatoren op elkaar
afgestemd.
De bevoegdheden en werkafspraken zijn vastgelegd in een reglement.
IVN is een vereniging van vrijwilligers die voor hun inzet géén beloning ontvangen! Enkel
met toestemming gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.
Doelgroepen
IVN Asten-Someren richt zich in haar activiteiten tot de volgende doelgroepen:
 Basisschoolkinderen met specifieke programma’s om kinderen in aanraking te
brengen met de natuur en uitgevoerd door natuurouders en schoolgidsen.
 Jeugdigen door het hebben van jeugdgroepen die onder leiding van jeugdleiders de
natuur beleven.
 Inwoners van Asten en Someren -zowel leden als niet-leden – door het organiseren
van natuuractiviteiten, cursussen, lezingen en natuurstudie.
 Overheden, semioverheden, natuureigenaren, etc. teneinde invloed uit te oefenen op
hun beleid en door samen te werken gericht op onze doelstelling.
Activiteiten
Het werk van IVN'ers leidt tot een breed scala aan activiteiten, diensten en producten
afgestemd op de doelgroepen en gericht op het realiseren van onze doelstellingen.
 Voor de schoolkinderen worden in samenspraak met de schoolleiding projecten
uitgevoerd die aansluiten bij de leerdoelstellingen. Daarnaast specifieke
natuuractiviteiten uitgevoerd en een thematentoonstelling ingericht.
 De leden van de jeugdgroepen werken volgens een doorlopend jaarprogramma met
activiteiten in de natuur of in het verenigingsgebouw. Daarnaast worden activiteiten
georganiseerd die toegankelijk zijn alle jeugdigen (slootjesdagen, nacht van de nacht,
etc.





Voor inwoners kan een volgende indeling van activiteiten worden gemaakt:
o Voor leden: natuurstudie op een specifiek gebied (bv. planten, vogels,
insecten), activiteiten gericht op bescherming en beheer van natuur (bv.
vogeltellingen, nestkasten plaatsen, flora en fauna inventarisaties, aanleg en
onderhoud van natuur.
o Voor inwoners in het algemeen: natuurwandelingen en excursies,
informatieverstrekking bij activiteiten, lezingen, cursussen, natuuronderhoud,
etc.
o Voor specifieke doelgroepen: seniorenwandelingen, natuurbeleving voor
ouderen, etc.
Plannen en ontwikkelingen bij (semi)overheden, landeigenaren en natuurbeheerders
die van belang zijn voor natuur of duurzaamheid worden beoordeeld en zo nodig
wordt gepoogd de plannen bij te stellen. Ook wordt samenwerking gezocht om zo te
komen tot betere resultaten voor natuur en duurzaamheid.

Verslaglegging.
In het eerste nummer van een nieuw jaar van het verenigingsblad de Schreever wordt een
overzicht gegeven van de activiteiten die het jaar eerder zijn uitgevoerd. De Schreever is ook
op deze site te lezen.
Financiële gegevens
In de jaarvergadering worden het financiële verslag over het afgelopen jaar en de begroting
voor komend jaar behandeld.
De inkomsten bestaan uit contributies, subsidies, donaties en opbrengsten uit eigen
(vrijwilligers)activiteiten. De kosten bestaan uit de afdracht aan de landelijke IVN-organisatie,
kosten van activiteiten en algemene uitvoeringskosten.
Voor de toekomstige vervanging en groot onderhoud van apparatuur en inrichting van het
verenigingslokaal wordt een bestemmingsreserve aangehouden.
De vereniging heeft geen winstoogmerk.
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