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Voorwoord.
Tevreden over het afgelopen jaar presenteert het bestuur hiermee het jaarverslag van 2017
van de IVN afdeling Leeuwarden en omstreken. Het geeft een mooi beeld van de
ontwikkeling die onze vereniging heeft doorgemaakt het afgelopen jaar.
Leeuwarden e.o. is een grote en actieve afdeling van IVN en daar zijn we trots op. Met een
trouwe achterban, een groeiend aantal leden en een groot bereik, van jong tot oud. Dit is niet
mogelijk zonder het harde werk van onze actieve vrijwilligers. Veel kinderen en volwassenen
beleven bij ons de natuur tijdens prachtige excursies, leerzame cursussen, interessante
lezingen en leuke activiteiten. Het Leeuwenboekje, de website en de Facebookpagina
zorgen voor sterke communicatie naar onze leden en geïnteresseerden buiten onze
vereniging. Ook zijn de banden verstevigd met partners als het Natuurmuseum Fryslân door
wederom de Slootjesdagen en de 1000-soortendag te combineren. Het was een groot
succes! Ook de Reuzendei in Akkrum was een geweldig evenement, samen met andere IVN
afdelingen en KNNV op het natuurplein.
Ook op bestuurlijk niveau zitten we niet stil. Zo zijn er afgelopen jaar vanuit zowel landelijk
als provinciaal IVN veel ontwikkelingen geweest op bijvoorbeeld het statutentraject en
landelijke campagnes. Helaas blijven er ook zorgen over de continuïteit van onze afdeling op
bestuurlijk niveau. Met het aftreden van Pieter Willem en het overstappen van Bart Franken
naar het landelijk bestuur komen de functies voorzitter en penningmeester vacant te staan.
Het bestuur ziet geen mogelijkheden deze vacatures in te vullen. Helaas heeft zich ondanks
verschillende oproepen nog niemand gemeld voor deze vacatures. Om de continuïteit meer
te borgen, is het bestuur alternatieve opties aan het bekijken voor het dreigend bestuur
tekort. Daarvoor praat het bestuur o.a. met de Stichting IVN en andere Friese afdelingen die
met soortgelijke problemen kampen. Er worden meerdere oplossingen verkend.
Maar IVN Leeuwarden e.o. wordt ook steeds vaker benaderd als serieuze (gespreks)partner
voor ontwikkelingen in Leeuwarden en omgeving. Ondernemers, ontwikkelaars, projecten,
gemeente en provincie weten ons te vinden. Zo is afgelopen jaar bijvoorbeeld door zowel
leden van onze afdeling als het bestuur meegedacht met o.a. de ontwikkeling van een
onderneming in het Leeuwarder Bos, is het bestuur meerdere malen benaderd voor
initiatieven in de regio en recent is het bestuur benaderd over de ontwikkeling van een
tweetal groengebieden in Leeuwarden. Daarnaast hebben we meegedaan met de activiteiten
in het Natuurmuseum tijdens de herfstvakantie 2017 en voorjaarsvakantie 2018 en zijn er
weer activiteiten geweest in de Bibliotheek van Leeuwarden. Mooie voorbeelden van hoe we
op verschillende manieren nieuwe generaties de natuur laten beleven.
Kortom een mooi jaar met vele mooie herinneringen en een mooi vooruitzicht naar 2018 met
een groeiende afdeling en groeiende ambities van leden en bestuur.
Ik wens iedereen veel leesplezier bij dit jaarverslag. Moge het mooie herinneringen
oproepen. Iedereen bedankt voor de geweldige inzet in 2017 om onze ambities voor een
groenere en duurzamere wereld waar te maken.
Maart 2018,
Bart Franken, aftredend voorzitter
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1.

Bestuurlijk jaarverslag 2017

Het bestuur kijkt tevreden terug op het jaar 2017. We hebben ons lokaal, regionaal en zelfs
landelijk ingezet om de belangen van onze afdeling en leden te behartigen. Daarnaast heeft
het bestuur gekeken naar welke vooral leuke dingen we als bestuur kunnen oppakken voor
onze leden. Hieronder staan een aantal van de bestuurlijke activiteiten van afgelopen jaar
vernoemd onder de verdeling lokaal, regionaal/landelijk en het bestuur zelf.
IVN Leeuwarden e.o. lokaal
In 2017 stonden vooral de actieve leden / vrijwilligers van de afdeling centraal. We zagen
een groei in het ledenaantal. Dit komt mede door het harde werk van een aantal zeer actieve
leden die zich inzetten voor waar we als IVN voor staan. Het bestuur besloot deze mensen
dit jaar eens extra in het zonnetje te zetten. Tijdens de internationale dag van de vrijwilliger
op 7 december stond een advertentie in de krant en het bestuur bracht alle actieve leden van
de werkgroepen een presentje.
Contact met de leden vinden we erg belangrijk. Omdat de financiën het toelieten is ook in
2017 een ledendag georganiseerd. Dit keer was de ledendag in het najaar, in het Rijsterbos,
en stond in het teken van paddenstoelen (en erg lekker eten!). Daarnaast ging het bestuur
wanneer mogelijk eens mee op excursie, soms met een lekker extraatje, en nodigden we
mensen uit voor onze bestuursvergaderingen. We vonden het fijn wat vaker de dialoog te
kunnen voeren om te weten wat er speelt bij onze leden.
Daarnaast hebben we als bestuur gemerkt dat al het werk van al onze leden en
bestuursleden niet onopgemerkt is gebleven. We horen steeds vaker enthousiaste reacties
terug van ons netwerk en worden vaker benaderd met uiteenlopende vragen; van het geven
van excursies of activiteiten tot het mee denken in lokale ontwikkelingen. Daarnaast zijn
andere IVN afdelingen, maar ook groene partners als het Natuurmuseum, graag bereid om
weer leuke, natuurgerichte activiteiten met ons op te pakken. Zo was bijvoorbeeld de
samenwerking met Natuurmuseum tijdens de slootjesdagen ook dit jaar weer een groot
succes! IVN Leeuwarden e.o. staat op de kaart! Keerzijde van dit succes is dat het bestuur af
en toe ook nee moet verkopen omdat het ontbreekt aan de mankracht om iets te realiseren.
Daarom wil het bestuur in 2018 kijken naar de huidige capaciteiten en actief op zoek gaan
naar meer mensen die het leuk vinden om aan de slag te gaan met onze missie en visie en
de natuur naar nóg meer mensen te brengen.
IVN in Fryslân en daarbuiten
Het bestuur heeft ook afgelopen jaar weer de vier districtsvergaderingen bezocht.
Bestuursleden Ilse en Louise hebben daarin halverwege het jaar het stokje overgenomen
van Bart, die sinds oktober in het landelijk bestuur zit en daarom in die hoedanigheid aan de
districtstafel zit. In de districtsvergaderingen komen zaken aan bod als samenwerking in
Friesland, de toekomst van de afdelingen, landelijke ontwikkelingen vanuit de Landelijke
Raadsvertegenwoordiger, cursussen en bestuurlijke zaken zoals financiën, beleid en
activiteiten.
Het bleek afgelopen jaar dat meerdere Friese afdelingen een krimp aan bestuursleden
hebben en op zoek zijn naar mogelijkheden. In de districtsvergaderingen kwam de vraag
naar voren of een intensievere samenwerking tussen de afdelingen wellicht een oplossing is
voor het tekort aan bestuursleden. Daarom zijn we met een paar bestuursleden van onze
afdeling naar een aantal verkennende gesprekken geweest om te brainstormen over waar
we elkaar als afdelingen verder kunnen versterken. Tot op heden loopt dit proces nog
steeds. Zodra hier meer over te melden is komen we hier op terug. Vanuit de discussie over
de landelijke statutenwijzigingen valt te melden dat we als IVN Leeuwarden e.o. hebben
aangegeven tot op heden onze statuten nog niet te willen wijzigen. Hopelijk hebben we eind
2018 meer duidelijkheid over het vervolg van bovenstaande ontwikkelingen.
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Binnen het bestuur
Het bestuur bestond op 31 december 2017 uit:
- Bart Franken, Interim Voorzitter
- Cor de Vries, Secretaris
- Pieter Willem Louwsma, Penningmeester
- Louise van Zeijl, algemeen bestuurslid
- Ilse Sijtsma, algemeen bestuurslid
In 2017 zijn de maandelijkse bestuursvergaderingen weer wisselend op locatie bij de
bestuursleden thuis of in het kantoor van IVN Fryslân in Leeuwarden gehouden. Tijdens de
ALV van 2017 is Ilse Sijtsma als nieuw bestuurslid geïnstalleerd. Zij ging zeer enthousiast
aan de slag met o.a. het versterken van het contact tussen de werkgroepen en het bestuur.
Bart Franken heeft als interim-voorzitter de zaken verder aangestuurd en bij diverse
overleggen IVN Leeuwarden e.o. vertegenwoordigd. Vanaf oktober is Bart als landelijk
bestuurslid geïnstalleerd. Daarom zal hij in de ALV van 2018 terug treden als voorzitter en
verder gaan in het bestuur als algemeen bestuurslid. Er is nog geen nieuwe voorzitter
gevonden en dus zal deze functie hoogstwaarschijnlijk vanaf maart 2018 vacant staan.
Het bestuur verwacht echter twee vacante posities. 2017 is het laatste jaar van Pieter Willem
Louwsma als penningsmeester. Hij heeft er dan 2 termijnen van 3 jaar op zitten en wil zich
graag op andere dingen gaan richten. Helaas zijn beide posities niet binnen het huidige
bestuur op te lossen. Daarnaast zal Cor de Vries in 2019 stoppen als secretaris. Hij heeft er
dan 2 termijnen op zitten. Zonder nieuwe impuls komt het bestuur dus met een te kort van
bestuursleden te zitten. Helaas heeft na herhaaldelijke oproepen niemand zich gemeld.
Daarom heeft het bestuur de nodige stappen genomen om te kijken hoe nu verder.
Het bestuur heeft in 2017 ook mee gedaan aan een aantal leuke activiteiten zoals de
Slootjesdagen, de Reuzendei in Akkrum en de kinderactiviteiten in de herfstvakantie.
Wij willen graag op deze plek iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook een
bijdrage heeft geleverd aan het feit dat jong en oud ook in 2017 de natuur van dichtbij
hebben kunnen beleven bij IVN Leeuwarden e.o.
Namens het bestuur,
Bart Franken
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2. Financieel jaarverslag
2.1. Algemeen
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een verlies van - € 490,11. Hierbij is de methode van
het baten en lasten stelsel gevolgd. Hierbij kijkt men ook over de jaren heen om alle
inkomsten en uitgaven mee te nemen die betrekking hebben op activiteiten uit dat boekjaar.
Het verlies op kasstelstel basis over 2017 is - €0,89. Hierbij kijkt men alleen naar alle
boekingen die in dat jaar hebben plaatsgevonden. Het kasboekje over 2017 zeg maar. Het
verschil tussen beide bedragen komt bijvoorbeeld doordat we in verhouding veel inkomsten
voor de vogelcursus 2018 al in 2017 hebben ontvangen. In de onderstaande tabel vindt u de
rekenwijze om van winst op kasstelsel basis naar winst o.b.v. baten en lasten te gaan.

Totaal boekingen in 2017:
Plus: bedragen in 2016 bestemd voor 2017
Minus: Bedragen in 2017 voor 2016
Plus: Bedragen in 2018 bestemd voor 2017
Minus: Bedragen in 2017 voor 2018
Resultaat Baten en Lasten boekjaar 2017

Bedragen
- € 0,89
€ 609,00
€ 500,00
€ 1.010,00
€ 410,00
- € 490,11

Voorbeeld
Vogelcursus
Lidmaatschapsgeld
en advertenties
Advertenties
Vogelcursus

Over het boekjaar 2017 hebben we dus een klein verlies gehaald. Dit was al voorzien in de
begroting omdat we een ledendag hebben georganiseerd. Meevallers waren dat er weinig
extra uitgaven zijn geweest en de vogelcursussen goed bezet waren. Hierdoor is het verlies
beperkt gebleven.
Tegenvallers waren de inkomsten van het Leeuwenboekje (geen nieuwe adverteerders
gevonden, incasseren bestaande adverteerders). Ook hebben wij onze actieve vrijwilligers
rond kerst een (niet begrote) klein presentje gegeven in het kader van het bedanken van
onze actieve vrijwilligers.
Vermogen
Als IVN Leeuwarden hebben er geen eigen bezittingen naast een bankrekening. Daarom
hebben we een eenvoudige balans, zie onderstaande tabel voor de balans per einde 2017.
Balans boekjaar IVN Leeuwarden per 31 december 2017
2016
ACTIVA
Liquide middelen
€ 10.827,00
Betaalrekening
4.043,70
Spaarrekening
6.741,60
Kas
41,70
Debiteuren
€ 480,00

2017
€ 10.827,89
719,18
10.046,51
62,20
€ 410,00

TOTAAL

€ 11.307,00

€ 11.237,89

PASSIVA
Eigen vermogen

€ 10.698,00

€ 10.227,89

Crediteuren

€ 609,00

€ 1.010,00

TOTAAL

€ 11.307,00

€ 11.237,89
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Het vermogen van IVN Leeuwarden staat einde boekjaar 2017 op € 10.227,89. In het
jaarverslag 2015 hebben we het uitgangspunt vastgesteld dat we een algemene reserve
willen hebben van ongeveer € 10.000,-. De bandbreedte ligt tussen de ondergrens van
€ 8.000,- en de bovengrens van € 12.000,-. Zolang de reserve boven de € 10.000 is, zal er
ruimte zijn om vanuit de reserve geld in te zetten voor het houden van een ledendag.
In bijlage 1 vindt u het financiële overzicht 2017 en in bijlage 2 een financieel overzicht
waarin 2017 met 2015 en 2016 wordt vergeleken. In de komende paragrafen worden de
belangrijkste onderdelen toegelicht.
2.2
Bestuurszaken
Onder Bestuurszaken (zie bijlage 1) zijn de belangrijkste onderdelen:
• Bankzaken
• Contributiezaken
• Ledendag/Vrijwilligersdag
• Algemene Jaarvergadering
• Leeuwenboekje
• Kas
Net als voorgaande jaren is er door een latere contributie-inning gedurende het jaar
geschoven met geld tussen de rekening courant rekening en de spaarrekening. De
bankkosten zijn ongeveer gelijk gebleven. Mochten we in 2018 niet meer zelf incasso’s
uitvoeren dan zou dat wellicht een goed moment zijn om eens te kijken of wij goedkoper (en
groener?) kunnen bankieren.
De contributieopbrengst 2017 bedroeg € 3.197,50 waartegenover een afdracht stond aan
IVN Nederland van € 1.270,38. Ook in 2017 hoefden we geen bijdrage te betalen aan IVN
District Noord.
In 2017 is er weer een geslaagde ledendag gehouden Rijs. De totale kosten van € 411,03
hiervan vielen mee mede dankzij enige vindingrijkheid van onze leden (bedankt Maud!) en
de medewerking van onze vrienden van It Frykse Gea.
Het houden van de algemene jaarvergadering kostte in 2017 in totaal € 316,31. De kosten
hadden te maken met het printen en versturen van uitnodigingen, kosten koffie en een
vergoeding voor het houden van de presentatie na de pauze.
Het maken van het Leeuwenboekje kostte in 2017 € 1.414,14. Totale advertentie
opbrengsten voor 2017 waren € 410,-. Per saldo kostte het Leeuwenboekje ons € 1.004,14.
2.3
Vogelwerkgroep
Onder de Vogelwerkgroep (zie bijlage 1) zijn de belangrijkste onderdelen:
• Vogelcursus herkenning
• Themacursussen zoals Wintergasten/Steltlopers/Roofvogels
De vogelwerkgroep begroot zijn activiteiten kostenneutraal voor het bestuur, echter wel
gebaseerd op volledige bezetting van deelnemers. Leden van IVN krijgen vaak korting op de
cursuskosten, die worden betaald uit de verenigingskas. Het bestuur staat garant voor een
incidentele tegenvaller en houdt hiervoor een buffer in kas.
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In 2017 was de cursus vogelherkenning weer goed bezet. Daarmee is deze editie financieel
gezien weer heel geslaagd. In 2017 zijn de Themacursussen Steltlopers en Roofvogels weer
met succes gehouden. Hiervoor was ook voldoende deelname waardoor er per saldo over
het geheel een mooi klein plusje over alle cursussen te noteren valt. Aan vergaderkosten en
blomkes e.d. heeft de vogelwerkgroep zo’n € 124,71 aan kosten gemaakt.
2.4
Overige onderdelen IVN Leeuwarden
De overige onderdelen van IVN Leeuwarden (zie bijlage 1) bestaan met name uit:
• Plantenwerkgroep
• Jeugd en Educatie werkgroep
• Overige activiteiten IVN Leeuwarden
Voor de plantenwerkgroep (in ruste) zijn geen kosten gemaakt. Ook voor de Jeugd en
Educatie werkgroep zijn geen vergoedingen voor onkosten uitgekeerd. Wel heeft de
bibliotheek bepaalde onkosten van onze vrijwilligers vergoed.
Bij de overige activiteiten behoren de kosten die gemaakt zijn om de Slootjesdag 2017 te
organiseren (afhuren Turegluur) en de kosten die gemaakt zijn om alle actieve vrijwilligers
een klein presentje te geven ter waardering voor een tomeloze inzet voor de groene zaak.
2.5
Kascommissie
Op 23 maart 2017 kwam de kascommissie, bestaande uit mevrouw Els Bultsma en mevrouw
Renee Ras, bijeen om de bescheiden over het kalenderjaar 2017 te controleren. Op basis
van dit onderzoek, zijn zij van mening dat de financiële verantwoording op de juiste wijze
heeft plaatsgevonden. De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage.
2.6
Begroting 2018 IVN Leeuwarden
Op basis van historische gegevens kan een eenvoudige begroting worden opgemaakt.
Uitgangspunt is een sluitende begroting, dat wil zeggen een begroting die op nul uitkomt.
Uitgangspunt is ook dat de werkgroepen normaal gesproken hun activiteiten kosten neutraal
houden.
De meeste kosten liggen al redelijk vast per jaar. Elk jaar komt er een ledenvergadering,
meestal een ledendag of iets vergelijkbaars en worden er vier edities van het
Leeuwenboekje gemaakt.
De contributie-inkomsten staan wel onder druk omdat de landelijke afdracht wordt verhoogd
van € 8,50 naar € 10,-. Daarom zal bij de ledenvergadering worden voorgesteld om de
korting voor incasso a € 2,50 te laten vervallen. Dit heeft alleen gevolgen voor de leden die
voor 2015 lid zijn geworden, deze leden betalen nu nog een lager tarief dan nieuw
aangemelde leden. Ons streven is om dit verschil te verkleinen en in de toekomst dit gelijk te
trekken, d.w.z. dat alle leden (niet donateurs) 24 euro per jaar betalen.
Mogelijk komen er in 2018 juridische/notaris kosten als we als IVN Leeuwarden onze
statuten moeten aanpassen in verband met het landelijke beleid. Wellicht krijgen we daar
ook een (gedeeltelijke) vergoeding voor. Eventuele kosten kunnen we dekken uit onze
reserve en zijn gemakshalve niet in de begroting opgenomen.
Voor het houden van een ledendag is vanuit het boekjaar 2018 een bedrag van maximaal
€ 500,- gereserveerd. Dit omdat onze reserve toereikend is voor het houden van een
ledendag. De totale kosten vallen hopelijk wat lager uit, wellicht door het innen van een
vrijwillige bijdrage.
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Zoals het er nu voor staat hebben we geen advertentie-inkomsten voor het Leeuwenboekje
in 2018. Dit betekent een flinke financiële tegenvaller. Mocht dit zo blijven dan moeten we
nadenken hoe we verder willen met het Leeuwenboekje voor 2019 en verder. Voor 2018
zitten we echter contractueel vast aan Editoo. Voor de begroting hou ik rekening met een
tekort van € 500,- die gedekt wordt uit de algemene reserve. Hieronder de tabel voor de
begroting 2018:
Begroting 2018
Contributie-opbrengsten (saldo inkomsten- afdracht)
Ledendag houden
Algemene Jaarvergadering houden
Bankkosten
Overige bestuurskosten
Leeuwenboekje maken
Budget voor vergoeding kosten werkgroepen
Ten laste van de algemene reserve: houden van Ledendag
Ten laste van de algemene reserve:
Dekken wegvallen inkomsten Leeuwenboekje)
Vrije ruimte
TOTAAL

Inkomsten Uitgaven
€ 2.000
€ 500
€ 350
€ 200
€ 150
€0
€ 1.500
€ 200
€ 500
€ 500
€ 3.000,-

€ 100
€ 3.000,-

2.7
Ledenadministratie
In de onderstaande tabel wordt het aantal leden en type leden over de afgelopen 3 jaar
vergeleken. Het ledenaantal is vorig jaar gestegen met 11 leden!
Overzicht leden IVN Leeuwarden
Type leden
2014
IVN Leden
196
Huisgenootleden
9
Donateurs IVN
37
Leeuwarden
Totaal
242

2015
211
16
12

2016
224
14
9

2017
237
13
9

239

248

259

Tot slot een overzicht van het aantal IVN leden van de afgelopen 9 jaar, een mooie
opgaande trend!

Aantal leden IVN Leeuwarden
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Aantal leden IVN Leeuwarden
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Algemeen verenigingsjaarverslag 2017

3.1.
De Vogelwerkgroep
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de vogelwerkgroep in 2017.
3.1.1. De Vogelwerkgroep
De Vogelwerkgroep bestond op 1 januari 2017 uit 16 leden. De werkgroep kende vier subwerkgroepen: één voor de vogelcursus, één voor de themacursussen, één voor de
vogelochtenden en één voor de vroege vogelexcursies en struintochten. De Vogelwerkgroep
kwam in het verslagjaar eenmaal bijeen in september. Daarnaast overlegden de
subwerkgroepen een aantal malen afzonderlijk en was er frequent mailcontact.
De samenstelling van de Vogelwerkgroep was aan het einde van het verslagjaar als volgt:
Tonny Biesterbosch Wergea, Corry van der Meer Leeuwarden, Jan de Boer Jellum, Teike
van Minnen-Achterveld Gytsjerk, Anne Bosma Leeuwarden, Lies Riemersma Leeuwarden,
Anneke Zeinstra Goutum, Pieter Riemersma Oudeschoot, Wijnand Jager Oude Leije, Nico
Rodenhuis Hurdegaryp, Tjeerd de Jong Leeuwarden, Durk Weijma Oudemirdum,
Marjan Koeze Leeuwarden, Teartse van der Zee Hurdegaryp, Jan Kramer Leeuwarden,
Marianne Heij Leeuwarden.
Door contact tussen de coördinator van de Vogelwerkgroep en het afdelingsbestuur, vond
waar nodig, afstemming plaats met het bestuur van IVN Leeuwarden e.o. De Vogelwerkgroep bestond in 2017 20 jaar. Bij de vergadering in september is dit heugelijk feit gevierd
met oranjekoek. Het is bijzonder dat de activiteiten die georganiseerd worden door de
Vogelwerkgroep, al 20 jaar zoveel mensen weten te bereiken.
3.1.2. Cursus Vogels en Vogelherkenning
Van 23 januari t/m 20 mei 2017 werd de cursus ‘Vogels en Vogelherkenning’ met 26
deelnemers georganiseerd. De cursus bestaat uit een aantal theorieavonden met
beamerpresentaties en excursies naar vogelrijke natuurgebieden. De theorieavonden
vonden zoals gewoonlijk plaats in zalencentrum Kurios. Eind januari 2018 is de cursus
Vogels en Vogelherkenning opnieuw gestart met 26 deelnemers.
3.1.3. Themacursussen
Op 29 mei en 10 juni werd de themacursus ‘Spotten en ringen van roofvogels’ met 16
deelnemers georganiseerd. Deze themacursus bestaat uit een theorieavond en een excursie
op Ameland. Het was een geslaagde excursie met prachtig weer. Heel verrassend was dat
een paartje ransuilen dat op een buizerdnest drie jongen had. Uilen ringen tijdens de
excursie roofvogels was nog niet eerder gedaan. De themaexcursie ‘Steltlopers’ op 26
augustus is met 15 deelnemers gehouden. Grote groepen steltlopers werden waargenomen
langs de Waddenkust. Bij Zwarte Haan zagen we de grootste ‘steltlopers’: drie flamingo’s.
Op zaterdagmiddag 25 november werd de excursie ‘Ganzenspektakel in de
Ryptjerksterpolder’ gehouden. In het schemerdonker waren 16 deelnemers getuige van
indrukwekkend grote groepen ganzen die in de Ryptjerksterpolder hun slaapplaats
opzochten. Deze excursie was georganiseerd i.s.m. de Wielenwerkgroep.
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3.1.4. Vogelochtenden
Elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. juli en augustus en september) wordt een
Vogelochtend georganiseerd. Het is een excursie voor IVN-leden waarvoor opgave
noodzakelijk is en waar, behalve € 5, - aan de chauffeur voor het meerijden, geen kosten
aan verbonden zijn. Ieder is welkom om vrijblijvend een keertje mee te gaan. Een IVNlidmaatschap is noodzakelijk als deelnemers vaker mee willen. De locatie(s) worden vooraf
bepaald. IVN-leden, cursisten en andere vogelliefhebbers waarvan het e-mailadres bekend
is, ontvangen vooraf een e-mail met bijzonderheden. De e-mails worden naar ruim 200
adressen verzonden.
De maandelijkse Vogelochtenden zijn een begrip geworden. De belangstelling is wisselend
en vooral afhankelijk van de weersomstandigheden. De groep bestaat uit maximaal 16
personen.
De vogel/natuurexcursies op zondag, twee weekenden later dan de zaterdagexcursie, zijn
ook bestemd voor IVN-leden en opgave is vereist. De organisatie bepaald voor deze
excursie een wat ‘pittiger’ programma zoals: een excursie gedurende een hele dag, een
locatie op afstand, een vroegere start en/of een langer stuk lopen. De groep bestaat uit
maximaal 12 personen.
De organisatoren zijn blij met zoveel belangstelling voor de excursies. Bij het bezoeken van
diverse natuurgebieden worden veel bijzondere waarnemingen gedaan. De zaterdagexcursie
duurt wat langer dan voorheen waardoor het ook mogelijk is wat verder gelegen gebieden te
bezoeken en/of bij meerdere locaties langs te gaan.
3.1.5. Vroege Vogelexcursie en struintocht
Op zondagochtend 21 mei vond de Vroege Vogelexcursie in het Houtwiel plaats. De start
was om 05.00 uur en de 20 deelnemers maakten het ontwaken van de natuur in het
moerasgebied met veel riet- en struweelvogels van nabij mee.
3.1.6. Wandelingen
In 2017 heeft de Vogelwerkgroep opnieuw een aantal wandelingen in het Leeuwarderbos
georganiseerd waaraan gemiddeld 17 personen hebben deelgenomen. Het Leeuwarder bos
is nog een jong bos maar er is al genoeg flora en fauna om van te genieten.
3.1.7. Nacht van de Nachtvlinders
Op vrijdagavond 25 augustus is in samenwerking met de Vlinderstichting in het
Leeuwarderbos een excursie nachtvlinders georganiseerd. In het Leeuwarder bos zijn al
meer dan 500 soorten waargenomen. Onder leiding van Jeroen Breidenbach en Merel
Zweemer werden de 35 deelnemers in twee groepen verdeeld en naar verschillende bomen
gebracht waar de nachtvlinders zich te goed deden aan een zoet lokmiddel. Nachtvlinders
hebben prachtige namen zoals: gelduil, koperuiltje, schilddrager en niet te vergeten het rood
weeskind met de spectaculaire felrode achtervleugels.
3.1.8. Doel van de cursussen en excursies
Het doel van de cursussen en excursies is om mensen met belangstelling voor de natuur en
in het bijzonder voor vogels, ervaring op te laten doen met het herkennen en observeren van
deze dieren. Dit alles vanuit de doelstelling van het IVN: natuur laten zien en beleven. De
cursussen en excursies zorgen ervoor dat naast het plezier dat de deelnemers eraan
beleven, ook bewustwording ontstaat voor de wereld waarin we leven. Mogelijk zal deze
bewustwording bijdragen aan bescherming van onze nog aanwezige natuur. Voor de
theorieavonden en het leiden van de excursies wordt een beroep gedaan op biologen en
ervaren vogelaars, die spontaan en met veel enthousiasme medewerking verlenen. Een
woord van dank is hier zeker op zijn plaats. Zonder hun medewerking is het niet mogelijk om
dergelijke cursussen te organiseren.
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De vogelcursussen en andere activiteiten die sinds 1997 elk jaar worden georganiseerd,
hebben niet te klagen over te weinig belangstelling. Het is van groot belang om alle
activiteiten die door de Vogelwerkgroep worden georganiseerd voldoende bekendheid te
geven. Kranten en andere media zijn veel minder dan in het verleden bereid gratis publiciteit
te verstrekken. De Vogelwerkgroep maakt daarom steeds meer gebruik van social media om
de activiteiten bekend te maken. Durk Weijma, PR-medewerker van de Vogelwerkgroep,
weet de juiste kanalen aan te boren waardoor er voldoende aanmeldingen worden gedaan
voor zowel de cursus als voor de overige activiteiten.
De leden van de Vogelwerkgroep beleven zelf ook veel plezier aan de cursussen en
excursies. De spontaniteit, het grote enthousiasme en de leuke reacties van deelnemers,
docenten en excursieleiders worden daarbij als een grote stimulans ervaren.
Leeuwarden, 5 maart 2018
Corry van der Meer
3.2
Jeugdeducatie
De tijd gaat snel! En alles wat er in een jaar gebeurt is heel veel...
Wat hebben wij allemaal gedaan?
In november 2016 maakten we de planning voor de Biebfactory voor 2017:
Telkens op de zondagmiddagen van 14:30 - 15:30 u. (klaarzetten vanaf 13:45 u. of uiterlijk
14:00 u.)
Datum/
thema
omschrijving
taakverdeling
plaats
15-01-'17 De winterslaap van Een ondergronds verhaal
Tineke: verhaal
beneden
Pad
en met de handen in de
Els: klei
klei
Alledrie aanwezig
12-02-'17 www.denatuur.org
Het levensweb hangt van
Arjen: het scherm
boven
'draadjes'
klaarzetten
aan elkaar
Els en gezamenlijk:
Film en spel over taal in de
Filmpjes uitzoeken over
natuur
walvissen, bijen,
trekvogels,
bloemen en insekten, ...
Website: IVN
Leeuwarden
12-03-'17 Duurzaadheid:
Uit welk zaadje groeit wat?
Tineke: potjes,
beneden
Klein ingepakt voor Kom ze zelf zaaien in
stekaarde, zaad +
een grote
kringlooppotjes! (materiaal is
namen
verrassing!
aanwezig)
Liesbeth en Tineke:
plastic fruitbakjes,
knijpers.
09-04-'17 Muziek uit de
Kom luisteren en maak het
Arjen: scherm
boven
natuur
zelf!
Tineke:
Achtergrondmuziek' van
natuurgeluiden
Els (schoonvader!):
f(v)lierefluitjes maken
Muziek uit de natuur kon toch niet doorgaan en is uitgesteld tot 2018;
We werden gevraagd om mee te werken aan een project over biodiversiteit in de wijk Teerns
op basisschool de Pionier. Louise en Tineke hebben dit verzorgd, daarbij geholpen door
stagiaires van Bart op Nordwin!;
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In januari kregen we er een vrijwilliger bij: dhr. Dennis Rietdijk, die ons bij twee activiteiten
geholpen heeft, maar toen verhuisde naar Schiermonnikoog. We gingen naar
themabijeenkomsten over vrijwilligers en reclame voor onze activiteiten, die WELZO
georganiseerd had.
Tineke maakte mooie PowerPoints bij de thema's van de Biebfactory. Liesbeth zorgde ervoor
dat er ook steeds mooie foto's van werden gemaakt, die Els dan uitzocht voor de website en
het Leeuwenboekje.
We bespraken onze plannen voor de wijkmoestuin Aldlân met de wijkorganisatie, die ons
daarvoor vrij baan en alle medewerking gaf! Ook de gemeente ondersteunde ons initiatief na
aanmelding en uitleg ervan door Tineke.
Tijdens de Reuzendei in Akkrum promootten we met onze stand de IVN & AH moestuintjesactie in een combinatie met onze eigen biebfactory activiteit. We maakten daar ook kennis
met het KNNV en de afdeling De Lege Midden.
Nog vóór de eigenlijke slootjesdag hebben we op 9 mei met de klas van juf Irene Atema bij
de Maximaschool naar het leven in de sloot gekeken. En in juni nog een keer met de klas
van juf Nienke Venema, die erover had gehoord van haar collega!
In mei meldde zich een nieuwe medewerkster aan: Joannie Bijsterbosch, die meedeed t/m
de slootjesdag, maar zich toen weer afmeldde. En op 8 juni nog een: Anne Venema, met wie
we een werkelijk onvergetelijk heerlijke wandeling mochten maken over zijn vogelweide,
waar we grutto's, tureluurs en kieviten zagen rondvliegen! Helaas zag Anne van verdere
actieve medewerking af om eigen redenen. Een fijn, bijzonder mens, die we desgewenst wel
bij onze plannen mogen betrekken.
Onze jaarlijkse IVN slootjesdag in samenwerking met het Natuurmuseum Fryslân, was weer
een groot feest in het Leeuwarder bos. Zaterdag 30 september was de Scharrelkidsinspiratiedag in Allardsoog, die Liesbeth en Tineke samen met Bart, Louise en Ilse
bezochten.
Op 15 oktober weer de eerste van de serie van Biebfactory: "De natuur griezelt ook!";
Tijdens die activiteit besloot de moeder van wel heel trouwe tweeling-bezoekertjes om onze
werkgroep te komen versterken: Lysbeth Hoekstra!
Op 24 oktober gaven we op de zolder van het Natuurmuseum twee workshops over het
voedselweb & biodiversiteit. Eind november kwam Sinterklaas kijken naar onze PowerPoint
voorstelling over Robotdieren in de tijdelijke locatie van bibliotheek in winkelcentrum
Zaailand.
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Op 5 december konden we ons voorstel voor het nieuwe programma voor onze bibliotheekactiviteiten voorstellen:
Programma zondagen IVN Leeuwarden e.o. i.s.m. SBMF nieuwe seizoen – 2018 in de
Blokhuispoort
Zondag 4 februari: Zo koud als steen – Creatief met klei en steen
Zondag 11 maart: De natuur wordt wakker – Zaaien voor het nieuwe groeiseizoen

1 april niet: is Pasen, dat vinden wij niet zo'n geschikte dag. Is er een andere datum mogelijk:
8, 15 of 22 april?
Mocht dat mogelijk zijn dan is de titel: “Niet alles is wat het lijkt" – Over schutkleuren, doen
alsof en zintuigen

6 mei niet: dit valt in de meivakantie; dan kan niet iedereen van onze werkgroep
Zondag 3 juni: Muziek in de natuur – Lijsterbesfluitjes maken
Hiervan zijn de eerste twee alweer gedaan, net als onze bijzondere stand in het
Natuurmuseum over de bloemen- en kruidenrijke weide voor (zowel koeien als) de
weidevogels, m.n. de grutto, aansluitend bij Het Grote Gruttotheater aldaar.
Al met al is 2017 een actief jaar geweest en zijn we, inmiddels allemaal met een VOG,
gewoon op volle kracht doorgestoomd in 2018!
Dit verslag is gemaakt door Tineke Vernhout op 22-03-2018
3.3

Leeuwenboekje

Er zijn dit jaar weer 4 prachtige Leeuwenboekjes verschenen. Er is gelukkig weer voldoende
leuke kopij aangeleverd waardoor we 3 boekjes van 20 bladzijden konden maken en één
boekje van 16 bladzijden. Het herfstboekje bevat meestal het minst aantal bladzijden omdat
er in de zomer geen maandelijkse vogelexcursie zijn en dat scheelt een aantal verslagen.
Ook dit jaar hebben we voor het maken van de boekjes Editoo gebruikt. Met dit online
opmaakprogramma kun je een professioneel ogend blad maken. De kopij kan in de online
tool geplaatst worden en Editoo zorgt voor het drukwerk, de adressering en de verzending.
Ook leveren zij een digitale versie van het boekje aan die op de IVN site geplaatst wordt.
Stephanie Kamstra heeft tot en met de zomereditie geholpen met de opmaak van het boekje.
Stephanie deed de opmaak in Adobe Indesign en plakte dan de complete bladzijden als pdf
bestand in het Editoo programma. Na het zomerboekje gaf Stephanie aan te willen stoppen.
Het herfstboekje heb ik alleen gemaakt mbv het Editoo programma en dit was een
tijdrovende klus.
In dit boekje heb ik een dringende oproep geplaatst voor nieuwe redactieleden waar ik de
taken aan kon overdragen. Gelukkig heeft Ben van Hecke daar op gereageerd en
aangeboden de redactie te versterken. We zijn een aantal keren bij elkaar gekomen voor
uitleg over het maken van het boekje, om te oefenen in het opmaakprogramma van Editoo,
om te overleggen over de opmaak van het winterboekje en voor het online verzenden van
het boekje naar Editoo. In de wintereditie heeft Ben ook een aantal artikelen opgemaakt.

13

Begin 2018 heeft Agatha van Roozendaal ook haar hulp aangeboden bij het maken van
toekomstige boekjes. Ben en ik zijn bij Agatha langs geweest om kennis te maken en uit te
leggen wat de bedoeling is. Ben en Agatha gaan samen met het volgende boekje aan de
slag. Ik heb de afgelopen 6 jaar met veel plezier een bijdrage geleverd aan de boekjes en
heb de benodigde kennis en vaardigheden nu overgedragen aan mijn opvolgers zodat ik er
mee kan stoppen.
Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en voor het aanleveren van kopij en
wens Ben en Agatha veel succes en plezier met het maken van de Leeuwenboekjes.
Linda Veeman, coördinator redactie Leeuwenboekje 2017
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Bijlage 3
Notulen Algemene Ledenvergadering IVN-Leeuwarden e.o.
Woensdag 22 maart 2017, 19:30 uur
Plaats: Verzorgingstehuis Swettehiem, Leeuwarden
M.k.a.: Eerde Koopmans
1.
Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de in totaal 22 aanwezigen welkom.
2.
Mededelingen
Namens het bestuur is er voor de aanwezigen een stukje oranjekoek.
3.
Vaststellen verslag algemene ledenvergadering van 24 maart 2016
Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering.
4.
Jaarverslag 2016
Het verenigingsjaarverslag wordt kort toegelicht door Bart Franken middels een powerpoint
presentatie.
5.
Vastellen financieel jaarverslag
Penningmeester Pieter Willem Louwsma geeft een korte toelichting op de financien, ook met
behulp van een powerpoint presentatie.
6.
Verslag van de kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Rene Ras en Anneke Zeinstra, is van mening dat de
financiele verantwoording op de juiste wijze heeft plaatsgevonden en verleent decharge aan
de penningmeester.
Volgend jaar zal Els Bultsma de plaats innemen van Anneke Zeinstra
7.
Reilen en zeilen van onze afdeling
De voorstellen van het bestuur wbd invulling van het bestuur worden overgenomen:
Louise van Zeijl wordt benoemd als algemeen lid.
Corry van der Meer stelt voor om studenten te benaderen voor het bestuur. Wellicht dat zij
als stage of voor studiepunten in het bestuur kunnen deelnemen. Het bestuur denkt dat wij te
weinig te bieden hebben voor studenten.
8.
Afscheid Els Bultsma
Els Bultsma neemt afscheid als algemeen bestuurslid, ze wordt ten zeerste bedankt voor
haar inzet en ontvangt uit handen van de voorzitter een bos bloemen.
9.
Rondvraag en sluiting
Er worden geen punten ingebracht
Na de pauze houdt Gilberto Squizzato een interessante lezing over de heemtuinen in
Leeuwarden.
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