Jaarverslag 2017- bestuur IVN-NWO
7 januari- Nieuwjaarswandeling- olv Ton Bode- Lunch residentie de Eese
De gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van KNNV "De Noordwesthoek" en IVN NoordwestOverijssel, heeft op zaterdag 7 januari plaats gevonden en kende winterse omstandigheden met
sneeuw en gladde wegen, Toch hadden 26 leden van de natuurorganisaties de barre
omstandigheden getrotseerd, zodat op de parkeerplaats van Residence "De Eese" in De Bult om
precies half elf kon worden gestart met een fraaie winterwandeling. KNNV-voorzitter Ton Bode
leidde het gezelschap rond over het prachtige landgoed, Ton Bode wist enkele leuke
wetenswaardigheden over de natuur te vertellen.
Na de wandeling zette het gezelschap zich aan de koffie en de erwtensoep in Residence "De Eese"
met uiteraard volop gelegenheid om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen en om nieuwe
contacten aan te knopen en bestaande contacten te hernieuwen
ALV. 13 maart 26 deelnemers- zie notulen.
Na de gebruikelijke formaliteiten heeft drs..Jos Hooijmeijer, onderzoeker bij RuG, een presentatie
verzorgd over het wel en wee van de grutto
Jubileum Vogelgroep`- 14 maart –
Er waren extra gasten uitgenodigd, die een bijdrage hebben geleverd aan de vorming van de huidige
vogelgroep. .Het was een leuke avond met een terugblik op afgelopen 5 jaren en enkele leuke
anekdotes/gedichten en quisjes.
IVN-KNNV- overleg 8 maart
IVN en KNNV Noord-West Overijssel werken op veel fronten nauw met elkaar samen.
Er is minimaal eens per jaar een gezamenlijk overleg om met elkaar af te stemmen hoe de
samenwerking verloopt en eventuele ontwikkelingen in de toekomst.
Werkgroepen: benadrukt wordt nog eens dat alle leden van IVN en KNNV van alle werkgroepen deel
uit kunnen maken, waarbij wordt verwacht dat zij meedoen met de gang van zaken zoals dat in een
werkgroep gebruikelijk is.
Koppel: Het blad “Koppel” en heeft een nieuwe redactie gekregen is per januari 2017 ook door een
andere drukker verzorgd, nl Bijzonderdruk uit Steenwijk.
Het geheel ziet er mooi uit met interessante inhoud.
Werkgroepen:
De jaarverslagen 2017 van alle werkgroepen zijn 28 januari j.l. besproken tijdens de coördinatoren
vergadering. De volledige verslagen staan op onze website www.ivn.nl/afdeling/noordwestoverijssel.
Ledendag.
OP 7 oktober is de IVN-ledendag gehouden.
De locatie van deze dag was het boerenbedrijf van de familie Westra in Oudemirdum. Lucas Westra
is in 2017 uitgeroepen tot de meest duurzame jonge boer in Friesland.
Het was erg interessant te horen hoe de ontwikkelingen in de loop de jaren zijn verlopen en te zien
hoe zo`n bedrijf er uit ziet.

Verrassend is hoeveel energie er opgewekt kan worden dmv biovergisting, aangevuld met een grote
windmolen en zonnepanelen. Het regenwater wordt op het gehele bedrijf opgevangen, wordt
gezuiverd en weer teruggegeven aan de natuur. De ligboxen zijn voorzien van natuurlijke materialen,
oa gedroogde mest, waardoor het vee minder last van ontstekingen heeft. Het is een uitloopstal,
waarbij de ervaring is dat er slechts in 25 % van de tijd er werkelijk sprake is dat de dieren naar
buiten gaan. Het is te veel om op te noemen. We hebben met 20 leden dit mogen aanschouwen.
Daarna was er een lekkere lunch waar nog veel nagekletst werd over de boerderij.
Het Zeedykkiekje is daarna natuurlijk ook nog bezocht.
Het was een leerzame en leuke dag.
Ledenadministratie.
In mei is de landelijke IVN overgegaan naar en ander ledenadministratiesysteem.
Dat was voor Lyda het moment om te stoppen met de IVN-ledenadministratie.
Lyda nog bedankt voor het jarenlang registreren van in- uitgaande leden, jubilarissen, enz.
Roely heeft het stokje daarna overgenomen en heeft zich verdiept in het nieuwe systeem.
De overgang naar het nieuwe systeem is niet geheel zonder slag of stoot gegaan, maar nu lijken de
problemen opgelost te zijn.
Per 31-12-2017 hadden we 108 leden, waarvan 25 huisgenootleden en 8 donateurs, waarvan 2 BSOscholen. Totaal dus totaal 116 relaties.
Bestuur.
Het bestuur vergaderde dit jaar 9 keer, en 1 keer was er een gezamenlijke vergadering met de KNNV.
Op 24 april zijn Thea Peters en Peter Mol uitgenodigd op dit overleg om informatie te geven over hun
werkzaamheden. Daarbij hebben zij ons geïnformeerd wat het verschil is tussen de IVN-stichting en
de IVN-vereniging.
Er is een afvaardiging geweest naar de Districtsledenraad en een districtsledenvergadering, beiden in
Nijverdal.
Op 10 juni is er een nieuw IVN-logo ingevoerd, zie logo boven dit jaarverslag.
Eind van 2017 heeft Willem-Jan Hoeffnagel een bestuursvergadering bijgewoond om zich te
oriënteren of hij de vacature van IVN-bestuurslid ambieert.
We zijn blij met zijn positieve antwoord en in de ledenvergadering van 2018 zal dit besluit hopelijk
met instemming begroet worden.
De landelijke IVN heeft de regionale IVN`s gevraagd om zich in te zetten voor het ontwikkelen van
een fiets-/wandelapp in hun regio. Henk en Willem-jan gaan deze uitdaging aan.
Alle materialen van IVN-NWO liggen nu in een ruimte in het Hoogthij, Steenwijkerwold. Maarten en
Els hebben zich hier sterk voor gemaakt en het voor elkaar gekregen.
Onze voorzitter heeft o.m. deelgenomen aan “Gebiedsbijeenkomsten” over de toekomst van het N.P.
Ook was zij aanwezig bij een gesprek over meer samenwerking tussen Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en IVN. Daarnaast had zij zitting in de werkgroep educatie en communicatie van
het N.P.

Speerpunten voor 2018.
We onderschrijven de landelijke IVN zoals hieronder beschreven:
Missie, visie en doelstellingen van IVN
De Natuurgidsencursus is nog steeds de kaderopleiding van IVN. Het is voor veel leden de reden om
tot de vereniging toe te treden. Ook de doelstellingen van IVN zijn meegegroeid met de
veranderingen in het denken over educatie en communicatie inzake natuur. Het accent is verlegd
van 'natuur' naar 'natuur en milieu'. Milieu wordt steeds vaker ingevuld met het bredere begrip
'duurzaamheid' en 'duurzame ontwikkeling'. Wat blijft is educatie als belangrijk middel. Bij
natuureducatie gaat het niet alleen om kennis, maar steeds vaker ook om natuurbeleving.
Dit is samengevat in de volgende visie en missie van IVN:
Visie en Missie
Visie : Vanuit onze verantwoordelijkheid voor een wereld waar het ecosysteem in evenwicht is,
moeten we respectvol omgaan met de natuur.
Missie: Het IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over
gedrag en motiveert tot milieubewust handelen.
Hoe geven we daar uitvoering aan?
De werkgroepen zijn belangrijke uitdragers van bovenstaand beleid. Als bestuur zullen we trachten
de werkgroepen zoveel mogelijk te faciliteren om tot gewenst resultaat te komen.
Ter voorkoming van ongewenst gedrag willen we het VOG gaan invoeren.
We willen beginnen met de leden, die zich met jeugd- en kinderactiviteiten bezig houden.
Steenwijkerland heeft hiervoor budget beschikbaar voor verenigingen, waardoor deze invoering niet
hoeft te leiden tot kostenverhoging .
Dit onderwerp is een agendapunt op de ledenvergadering van 2018.
We blijven de lezingen van de KNNV door PR & Communicatie communiceren, wat tot een hoger
bezoek aan de lezingen en excursies heeft geleid.
Statuten en huishoudelijk reglement.
De landelijke IVN heeft nieuwe statuten.
Het is wenselijk om landelijke en regionale afdelingsstatuten op elkaar aan te laten sluiten.
Daarom wordt de helft van de kosten vergoed om de regionale statuten ook te wijzigen.
Onze statuten dateren van 1993, dus herziening lijkt niet geheel overbodig.
Henk en Willem-Jan hebben zich hiermee bezig gehouden, waardoor we deze op de ALV 2018
kunnen presenteren.
Het huishoudelijk reglement wordt tevens gewijzigd, waardoor de statuten en het HHR op elkaar
aansluiten.

