Beleidsplan IVN, afdeling Losser, 2016
De IVN, afdeling Losser, verwezenlijkt haar doelstellingen middels een bestuur en een
zevental werkgroepen.
Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een
ledenadministrateur, een webmaster en een of meer algemene bestuursleden. Een aantal van
deze functies kunnen verenigd zijn in een persoon. Er wordt naar gestreefd het bestuur te laten
bestaan uit tenminste 5 personen.
Het bestuur heeft een aansturende functie en houdt toezicht op het algehele beleid en het
gebruik van de financiële middelen. Verder levert het bestuur een bijdrage aan de organisatie
van (regionale) IVN-dagen. Jaarlijks vinden er twee (algemene) ledenvergaderingen plaats
waarin verantwoording over de afgelopen periode wordt afgelegd en o.a. met de leden van
gedachten wordt gewisseld over allerlei zaken, de IVN betreffende. In januari van ieder jaar is
er bovendien nog een Nieuwjaarsbijeenkomst.
De overige werkzaamheden worden uitgevoerd door de zeven werkgroepen.
- De werkgroep (natuur)gidsen organiseert jaarlijks tenminste een voorjaars-, een
paddenstoelen- en winterwandeling, een plantenkijkdag, voorts een lezing over natuur,
milieu of omgeving voor een breed publiek. Verder verzorgt de werkgroep op
aanvraag rondleidingen o.a. op het arboretum de Poortbulten of de Duivelshof (het kan
desgewenst ook elders) tegen een redelijke onkostenvergoeding. De rondleidingen
kunnen te voet, per fiets of zelfs per auto worden georganiseerd.
- De werkgroep landschapsbeheer verricht maandelijks op de tweede zaterdag ‘s
morgen bos- en natuuronderhoud op de Duivelshof.
- De werkgroep schoolgidsen organiseert jaarlijks twee projecten, één in het voorjaar,
één in het najaar voor basisschoolleerlingen in Losser, Overdinkel en De Lutte.
- De werkgroep kruidentuin onderhoudt een kruidentuin op het terrein van het
verpleeg- en verzorgingshuis Zorggroep St. Maarten in Losser.
- De werkgroep buitengebied bestudeert plannen op het gebied van ruimtelijke
ordening en/of milieu, opgesteld voor Losser en omgevingen reageert, indien relevant,
met een zienswijze, waarin naast op- en aanmerkingen ook alternatieven of
wijzigingsvoorstellen op de plannen staan. Met nadruk kan worden gesteld dat de
werkgroep zich constructief opstelt en geen “tegen-club” is.
- De werkgroep vlinders doet onderzoek naar (nacht)vlinders en werkt o.m. mee aan de
nacht voor de vlinders.
- De werkgroep cursussen verzorgt eens in de twee jaar een zogenaamde groencursus
en levert een bijdrage aan een gecertificeerde natuurgidsencursus, in samenwerking
met de IVN-Landelijk en de IVN, afdeling Oldenzaal.
Daarnaast brengt de afdeling Losser eenmaal per kwartaal haar verenigingsblad “De
Natuurbode” uit. Hierin staan alle belangrijke mededelingen, plannen en verslagen van
activiteiten. De Natuurbode wordt toegezonden aan alle leden, donateurs en een aantal
instanties.
Bovenstaand beleidsplan vormt de basis van het beleid voor de komende jaren. Jaarlijks zal,
na het verschijnen van het jaarverslag, door het bestuur worden bekeken of het beleidsplan
aanpassing behoeft.

