Wat is IVN, waar staat het voor?
IVN wil bijdragen aan een duurzame
samenleving door mensen actief te
betrekken bij natuur, milieu en landschap.
IVN is een groep enthousiaste natuurliefhebbers. De vereniging biedt een groot
scala aan activiteiten voor jong en oud.

Hoe denkt IVN dit te bereiken?
IVN-ers willen door voorlichting en
educatie begrip bijbrengen voor de ons
omringende natuur en wijzen op een gezond
milieu. Daarnaast is IVN een groep mensen
die wil genieten van de natuur.
Welke voordelen heeft een lidmaatschap?
De meeste leden zijn actief in één van de
vele werkgroepen. Iedereen vindt wel een

leuke groep die hem/haar past. Het is
overigens niet noodzakelijk om actief lid te
zijn. Er zijn ook mensen die sympathiseren
met IVN als lid of donateur, maar die niet
actief willen zijn.
Welke werkgroepen zijn er in HeezeLeende?
De werkgroepen houden zich bezig met:
 educatie (cursussen, scholenwerk,
kinderactiviteiten, ouderenwerk)
 publieksactiviteiten
(wandelingen,
Strabrechtse Heidedag)
 milieu- en landschapsbehoud
 observatie & inventarisatie (vogels,
bomen, flora, amfibieën, vlinders)
 onderhoud in de natuur
 natuurfotografie
 publiciteit
Totaal zijn er 17 werkgroepen.
Is IVN Heeze-Leende een actieve club?
Ja, de werkgroepen zijn zeer actief en ook
de vereniging organiseert activiteiten zoals
de
nieuwjaarswandeling,
een
zomerbarbecue en het jaarlijkse ledenuitje.
Regelmatig worden lezingen georganiseerd
en de vergaderingen hebben over het
algemeen een informeel karakter.

Kan iedereen lid worden van IVN en wat
kost het?
Iedereen, jong en oud, kan lid worden van
IVN. De contributie bedraagt min. 15,50
euro per jaar en 7,50 voor huisgenoten.
Donateurs betalen min. 12,50.

Wat krijg ik daar voor?
Als lid kan je deelnemen aan alle IVNactiviteiten, zowel in werkgroepverband als
individueel. Verder ontvang je vier maal per
jaar ons blad “Het Groene Blaadje” en het
blad van het landelijke IVN “Mens en
Natuur”. Via het Groene Blaadje, onze
digitale nieuwsbrief en via de website word
je op de hoogte gehouden van de
activiteiten van IVN in Heeze-Leende.

Meer informatie? Neem contact
met ons op via het adres op de
achterpagina en je hoort spoedig
van ons.
Ondergetekende
X wil meer informatie over IVN*
X wil lid worden van IVN*
X wil donateur worden van IVN*
* omcirkelen svp
Achternaam……………………………………
Roepnaam:……………………............
Voorletters:……………………………………
Adres:………………………………………………
Postcode……………………………………………
Woonplaats:……………………………………
E-mail:………………………………………………
Telefoon:…………………………………………
Datum:………………………………………………
Handtekening:
Adres IVN Heeze-Leende:
zie achterzijde

IVN Heeze-Leende
De Sleutelbloem
Strabrecht 14
5591 BP Heeze
E-mail
secretariaat-ivnhl@live.nl
Internet
www.ivn.nl/heeze-leende

