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1.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van IVN afdeling Veenendaal-Rhenen. Hoofdstuk 2 geeft een korte
samenvatting van de activiteiten van IVN Veenendaal-Rhenen. In hoofdstuk 4 is de balans per
31/12/2017 en een toelichting daarop opgenomen. Hoofdstuk 3 geeft de staat van baten en lasten, die
gepresenteerd moet worden vanwege onze ANBI status, met verzamelstaat en toelichting. Hoofdstuk
5 bevat de resultatenrekening eveneens met verzamelstaat en toelichting.
Het bestuur IVN afdeling Veenendaal-Rhenen bestond in 2017 uit:
-
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Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

vacant
Karel Haag
Hanneke Baretta-Bekker
Anne-Marie van Haastert
Ilse Kanij
Huub de Kock

Locatie:

NME Centrum De Groenhof
Karel Fabritiusstraat 3
3904 TG Veenendaal

e-mailadres:
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Inschrijfnummer KvK:
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2.

Terugblik hoogtepunten en prestaties IVN Veenendaal-Rhenen 2017



















Het ledental van het IVN Veenendaal-Rhenen is als we de scholen meerekenen in 2017
constant gebleven. Samen met een afname met 8 donateurs ten opzichte van 2016 is dit
alleszins redelijk, gezien de grote afname van leden bij andere verenigingen. Opvallend is
dat het aantal leden dat zich ‘landelijk’ heeft aangemeld flink is gegroeid.
De ledenadministratie van het IVN zit op dit moment in een fase van verandering. Een
nieuw geautomatiseerd systeem wordt ingevoerd en ook de inning van de contributie zal
in 2018 en 2019 volledig worden overgenomen door de landelijke administratie.
In 2017 stonden er 36 activiteiten in de publieksfolder en werden er totaal 749 deelnemers
geteld. Belangrijke dagen blijven de paddentrek excursies, de excursies in de Blauwe Hel
en de paddenstoelenexcursies.
In 2017 werd aan de excursies voor de scholen uit Veenendaal minder deelgenomen dan
andere jaren. Ondanks dat een aantal scholen i.v.m. 30, 40 of 50-jarige jubilea minder tijd
hadden voor excursies, kwamen er toch nog 1425 leerlingen met 63 groepen!
De werkgroep Scholen Rhenen nam 580 kinderen mee op excursie in de natuur.
In samenwerking met IVN Het Groene Wiel is de mediatheek van het IVN Veenendaal
bezig om een professioneel systeem tbv NME-centra in te voeren. Via internet worden
scholen en andere afnemers in staat gesteld leskisten e.d. en op termijn ook excursies te
reserveren.
In 2017 werd er meer dan 120 keer iets geleend bij de mediatheek.
In 2017 werd het 25-jarig jubileum gevierd van de Natuurtuin Diddersgoed. Een mooie
eiken tuinbank, aangeboden door IVN Veenendaal-Rhenen, werd in gebruik genomen
door Wethouder Stroobosscher.
De werkgroep Weidevogels Binnenveld-West heeft in 2017 een film uitgebracht over de
weidevogels in het Binnenveld. De film is een groot succes en zal het draagvlak voor
bescherming van de weidevogels in dit gebied ongetwijfeld vergroten. 113 nesten van
kieviten werden beschermd. 75 daarvan zijn uitgebroed.
De werkgroepen De Groenlingen en De Zwammen hebben het moeilijk om deelnemers te
krijgen. Het aantal deelnemers loopt dan ook terug. In 2018 zullen er plannen worden
ontwikkeld om deze zeer van belang zijnde jeugdgroepen nieuw leven in te blazen.
De werkgroep NatuurWerkt is zeer succesvol. Het aantal deelnemers ligt wekelijks tussen
de 45 en de 50. Er wordt op drie plaatsen gewerkt en door subsidies van de Rabobank en
het project ‘Groen aan de buurt’ van de provincie Utrecht konden de deelnemers worden
voorzien van doorwerkjassen en werkschoeisel.
Een nieuwe werkgroep van het IVN Veenendaal-Rhenen is de werkgroep Duurzaamheid.
De werkgroep nam deel aan de Dag van de Duurzaamheid op het Stadsstrand.
Ter gelegenheid van Koningsdag werden twee actieve leden van het IVN VeenendaalRhenen Lid in de Orde van Oranje Nassau. Jannie van der Linden en Jan van ’t Veer
hebben zich jarenlang ingezet voor o.a. het IVN Veenendaal-Rhenen en werden terecht
gewaardeerd met deze koninklijke onderscheiding.
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3.

Balans 2017
Activa
Inventaris
Tafels en stoelen

per 31/12/16

1.057,05

587,25

861,05

852,78

Voorraad
PR-materiaal
Vlottende activa
Nog te ontvangen
Vooruitbetaald
Liquide middelen
INGbank
INGbank kapitaal

per 31/12/17

5.594,39

2.904,50
-

9.494,44
37.492,34

2.516,09
45.096,76

Passiva

per 31/12/16

Reserves
Saldo 31/12/2016
Resultaat 2017 na bestemming
Saldo 31/12/2017

6.235,35
5.589,15
11.824,50

6.235,35
11.824,50

Bestedingsreserves
Bestedingsreserve huisvesting
Bestedingsreserve organisatie
Bestedingsreserve Diddersgoed

13.768,00
6.950,00
5.534,30

13.768,00
5.192,47
3.181,17

Bestedingsfonds
Bestedingsfonds Groene stapstenen
Bestedingsfonds Rhenen

16.999,25
3.833,80

12.999,25
3.743,50

1.064,57
114,00

1.184,49
64,00

54.499,27

51.957,38

Vlottende passiva
Nog te betalen
Vooruitontvangen
54.499,27

per 31/12/17

51.957,38

3.1 Toelichting Balans

5

Voorraad
In 2017 is PR-materiaal aangeschaft en verkocht. Per eind 2017 bedraagt de (inkoop)waarde van de
voorraad € 852,78, dat is € 8,27 minder dan aan het begin. Een deel van de oude voorraad is in de
uitverkoop gedaan. De netto opbrengst in 2017 bedraagt € 72,36.

Vlottende activa
De post Nog te ontvangen bedraagt 2.904,50 en bestaat uit:

Contributies/donaties
NatuurWerkt inkomsten
Opbrengst verhuur Groenhof
Opbrengst PR
Opbrengst Mediatheek

144,00
1.535,00
1.097,50
200,00
48,00
subtotaal

oninbaar
totaal

3.024,50
-120,00
2.904,50

Vlottende passiva
De post Nog te betalen bedraagt € 1.184,49 en bestaat uit:

NatuurWerkt vergoeding
NatuurWerkt kleding
Diddersgoed onderhoud
Weidevogelbeschernming jaarverslag
Overige activiteten
Gemeentelijke heffingen
Bankkosten
totaal
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Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves (voorheen voorzieningen genoemd) worden door het bestuur gevormd ten
behoeve van het realiseren van een speciaal doel.
Bestemmingsreserve Huisvesting De bestemmingsreserve voor de huisvesting is in 2017 gelijk
gebleven (€13.768). Dit bedrag is bestemd voor hoognodige aanpassingen in en om het gebouw die
volgens de demarcatielijst van de gemeente voor rekening zijn van IVN. Wellicht is het nodig om in de
nabije toekomst de leidingen van de CV in de kruipruimte na te laten kijken en, zo nodig, te
vervangen. Met de gemeente is afgesproken dat IVN deze bestemmingsreserve niet verder laat
groeien. Voor een eventuele verhuizing op termijn, waar dit bedrag oorspronkelijk ook voor bedoeld
was, kan zo nodig te zijner tijd een extra subsidie aangevraagd worden (pers. comm. Jolanda van
Verseveld).
Bestemmingsreserve Organisatie Voor (onvoorziene) organisatierisico´s heeft IVN een
bestemmingsreserve. In 2017 is er een beroep gedaan op deze bestemmingsreserve voor de
professionalisering van de mediatheek. Twee nieuwe leskisten voor de Veenendaalse scholen en de
aansluitkosten op het EDSO reserveringssysteem zijn uit deze bestemmingsreserve betaald. Eind
2017 bedroeg de bestemmingsreserve: € 5.192.
Bestemmingsreserve Diddersgoed De bestemmingreserve voor de natuurtuin Diddersgoed is door
het bestuur gevormd voor het meerjaarlijkse onderhoud van de vijvers in de tuin en voor de viering
van het 25 jarig bestaan van de tuin in 2017.Ter gelegenheid hiervan is er een tuinbank aan de tuin
geschonken, die feestelijk onthuld is door Wethouder Stroobosscher.
De kosten van de bank en het jubileum zijn betaald uit de bestemmingsreserve (totaal € 651). Ook de
kosten van het uitbaggeren van de waterpartijen in het Diddersgoed (€ 1.642), waarvoor de opdracht
al in 2016 gegeven was en dat in november 2017 uitgevoerd is, zijn onttrokken aan deze
bestemmingsreserve. Eind 2017 bedroeg de bestemmingsreserve: € 3.181.

6

Het totaal aan bestemmingsreserves doet tegelijk dienst als Continuïteitsreserve, waar behoefte aan
is gezien het feit dat we de gemeentelijke subsidie voor het lopende jaar de laatste jaren pas ver in het
jaar ontvangen hebben, zoals b.v. in 2017 pas op 29 september.
Bestemmingsfondsen
Een bestemmingsfonds betreft van derden verkregen middelen waarvoor deze derden een specifieke
besteding hebben gegeven.
Bestemmingsfonds Rhenen De gemeente Rhenen heeft haar eigen leskisten die vanaf 2009
beheerd worden door het IVN Veenendaal-Rhenen. Voor deze dienstverlening ontvangt IVN jaarlijks
een vergoeding van € 600. De inkomsten en uitgaven m.b.t. deze dienstverlening en het
ondersteuningsaanbod van IVN voor Rhenen zijn apart zichtbaar in de financiële administratie. Van
deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks € 250 overgeschreven naar de mediatheek voor het lenen
1
van boeken en materialen . In 2017 is er een bedrag uit onttrokken om het EDSO reserveringssysteem ook geschikt te maken voor de scholen in Rhenen. Vanaf 2018 zal Rhenen de helft van de
jaarlijkse abonnementskosten voor EDSO uit deze bestemmingsreserve betalen. Netto is er € 90,30 (=
€ 600 – € 250 - € 440,30 = € -90,30) uit dit bestemmingsfonds onttrokken en bedraagt de
bestemmingsreserve per einde 2017: € 3.743.
Bestemmingsfonds Project Groene Stapstenen Het Project Groene Stapstenen is in 2010 door
IVN Veenendaal gestart met subsidiegeld van de Gemeente Veenendaal en OVO
(Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost). Het plan was om alle nieuwe bewoners van de wijk
Buurtstede in Veenendaal-oost te laten bijdragen aan het ontwikkelen van de natuurwaarde van hun
eigen wijk door het natuurvriendelijk inrichten van hun eigen tuinen.
Doordat het bouwtempo in de wijk echter drastisch is verlaagd, is er begin 2017 van de oorspronkelijk
€ 25.000 nog € 17.000 beschikbaar. Hiervan is in 2017 € 4.000 geschonken voor de inrichting van de
moestuin Het Buitenhof achter het Ontmoetingshuis aan de Spitsbergenweg.

1

Dit is echter in 2016 verzuimd. Daarom zal er in 2018 2 x € 250 van Scholen Rhenen naar mediatheek
overgeschreven worden.
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Overige reserves
De overige reserves zijn volledig beschikbaar voor het algemene doel van de vereniging. Uit de
balans blijkt dat IVN Veenendaal-Rhenen het boekjaar 2017 afsluit met een resultaat na bestemming
van € 5.589. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de overige reserves, die op 31-12-2017 € 11.824,50
bedragen.

3.2 Mutaties in bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen

Reserves en fondsen
Overige reserves

1-1-2017
6.235,35

Bij

Af

5.589,15

31-12-2017
11.824,50

Bestemmingsreserve
huisvesting

13.768,00

organisatie

6.950,00

-1.757,53

5.192,47

Diddersgoed

5.534,30

-2.353,13

3.181,17

scholen Rhenen

3.833,80

-690,30

3.743,50

Groene Stapstenen

16.999,25

-4.000,00

12.999,25

13.768,00

Bestemmingsfondsen

4.

7

600,00

Baten en lasten

De opbouw en inhoud van dit jaarverslag wijken enigszins af van de verslagen van
voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de ANBI status (Algemeen Nut Beogende
Instellingen) van de vereniging. Er is een belangrijke aanzet gedaan om het financieel
jaarverslag aan te laten sluiten op de nieuwe richtlijn RJk C2 ‘Kleine fondsenwervende
instellingen’. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast. Dit heeft geen invloed op de
reserves en fondsen of het saldo van baten en lasten, zoals ook in de tabellen te zien is.
De baten zijn verdeeld over de Som van de geworven baten (van particulieren, bedrijven,
subsidies van overheden, en van verbonden organisaties) en de Som van de tegenprestatie
baten.
De lasten zijn verdeeld over verschillende doelstellingen met elk een aantal werkgroepen. In
de IVN begrotingen staat een lijstje met doelstellingen dat niet gebruikt is in de staat van
baten en lasten, omdat de activiteiten van veel van de werkgroepen bijdragen aan meerdere
van de IVN doelstellingen. Daarom is gekozen voor een andere indeling die duidelijker in
beeld brengt welke werkgroepen primair elk van de doelstellingen dienen. In Hoofdstuk 4.3
wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de doelstellingen zoals beschreven in de
begrotingen en die in de staat van baten en lasten. Hieronder de gebruikte doelstellingen
met elk de bijbehorende werkgroepen, t.w
1.

2.

3.

Natuur en Milieueducatie jeugd
 Scholen Veenendaal
 Mediatheek
 Tuin Groenhof
 Groene Wiel (ondersteuning
EDSO)
Natuur
en
Milieueducatie
volwassenen
 Excursies
 Natuurpaden
 Cursussen en lezingen
PR en communicatie
 Groene Blad en internetsite
 PR
 PR-artikelen
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Natuurbescherming
 Weidevogelbescherming
 Duurzaamheid
 Bomen en openbaar groen
Bos- en Landgoedonderhoud
 Natuur Werkt (inclusief de
twee subsidies)
Overige activiteiten
 Overige activiteiten
Beheer en administratie
 Huisvesting
 Organisatie
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4.1 Staat van baten en lasten
Werkelijk
2016

Baten
Baten van particulieren

Begroting
2017 gew

Werkelijk
2017

6.018,22

5.710,00

6.381,92

contributies en donaties (netto)
sponsoren WWB

5.430,72
587,50

5.410,00
300,00

5.984,42
397,50

advertenties Groene Blad

600,00
600,00

650,00
650,00

675,00
675,00

23.350,00

38.100,00

39.100,00

23.350,00
-

38.100,00
-

38.100,00
1.000,00

29.968,22

44.460,00

9.500,00
5.000,00
4.500,00
55.656,92

16.147,82
6.955,00

4.500,00

300,00
297,00
955,00
504,78
25.159,60

150,00
500,00
1.000,00
1.300,00
7.450,00

6.550,00
671,50
200,00
475,56
370,00
1.237,50
9.504,56

55.127,82

51.910,00

65.161,48

Baten van bedrijven

Baten van subsidies van overheden
Gem.Veenendaal subsidie
Provincie Utrecht
Baten van verbonden organisaties
PBCF
RABO coöperatie fonds
Som van geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten
huur etc G&B
inkomsten Natuurwerkt!
opbrengst mediatheek
opbrengst PR
PR artikelen
opbrengst cursussen en lezingen
overige activiteiten
Som van tegenprestatie baten
Som van de baten

Werkelijk
2016

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Natuur en Milieueducatie jeugd
Natuur en Milieueducatie volwassenen
PR en communicatie
Natuurbescherming
Bos- en Landgoedonderhoud
Overige activiteiten
Som van bestemmingen aan doelstellingen

Begroting
2017 gew

Werkelijk
2017

3.856,17

3.800,00

8.635,20

1.102,52
3.508,96
949,53
5.724,46
560,24
15.701,88

1.955,00
4.000,00
800,00
4.500,00
2.500,00
17.555,00

613,21
3.448,29
955,36
11.454,15
1.201,73
26.307,94

32.079,06
2.268,45

32.280,00
2.275,00

31.607,99
1.760,83

Som kosten beneer en administratie

34.347,51

34.555,00

33.368,82

Som van de lasten

50.049,39
Werkelijk
2016

52.110,00
Begroting
2017 gew

59.676,76
Werkelijk
2017

5.078,43
242,48
5.320,91

-200,00
200,00

5.484,72
104,43
5.589,15

Kosten beheer en administratie
Huisvesting
Organisatie

Saldo
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van financiële baten en lasten

NB Het saldo 2016: 5.320,91 verminderd met het bedrag dat toegevoegd is aan de bestemmingsreserve Huisvesting is gelijk aan het in het jaarverslag 2016 genoemde exploitatieresultaat 2016 na
bestemming.
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4.2 Verzamelstaat baten en lasten

VERZAMELSTAAT

Baten

Lasten

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden organisaties
Som van tegenprestatie baten

6.381,92 Som van bestedingen aan doelstellingen
38.100,00
10.500,00
9.504,56

Huisvesting
Organisatie

31.607,99
1.760,83

Totaal

65.161,48

Totaal
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van financiële baten en lasten

59.676,76
5.484,72

26.307,94

675,00 Kosten beheer en administratie

104,43
5.589,15

4.3 Toelichting bij staat van baten en lasten

Instituten met de ANBI status zijn verplicht hun resultaten te presenteren als een staat van
baten en lasten met als criterium van de onderscheiden posten de bron van de baten en de
bestedingen aan de doelstellingen. Bij deze manier is duidelijk te zien waar de baten vandaan
komen, wat in de resultaatrekening verborgen blijft.
Onder de baten van particulieren vallen de contributies en donaties. De baten van bedrijven
zijn de inkomsten uit de advertenties in Het Groene Blad. Naast de gemeentelijke subsidie zijn
dit jaar eenmalige subsidies ontvangen van het Prins Bernard Cultuurfonds voor advies,
begeleiding en instructie van het EDSO software pakket, van het RABO Coöperatiefonds voor
de aanschaf van werkjassen en van het project ’Groen aan de Buurt‘ van de provincie Utrecht
voor de aanschaf van werkschoenen en -laarzen voor de werkers van NatuurWerkt!. Die
laatste twee subsidies hebben we te danken aan Bert Berg, de coördinator van deze
werkgroep, die de subsidies heeft aangevraagd. De som van de tegenprestaties zijn de
inkomsten van NatuurWerkt!, d.w.z. de bedragen die IVN Veenendaal-Rhenen ontvangt van
StaatsBosBeheer, Remmerstein en Prattenburg voor het verrichte werk.

4.3.1

IVN doelstellingen en de staat van baten en lasten

In de IVN begrotingen staat een lijstje met doelstellingen dat niet gebruikt is in de staat van
baten en lasten, omdat de activiteiten van veel van de werkgroepen bijdragen aan meerdere
van de IVN doelstellingen. Daarom is gekozen voor een andere indeling die duidelijker in
beeld brengt welke werkgroepen primair elk van de doelstellingen dienen. De relatie tussen de
doelstellingen zoals beschreven in de begrotingen (cursief) en die in de staat van baten en
lasten (vet gedrukt) is hieronder weergegeven.

IVN-leden houden zich binnen een aantal werkgroepen bezig met diverse activiteiten die
bijdragen aan het behalen van onze doelstelling zoals:
- enthousiasme en toegankelijkheid voor natuur vergroten door natuurtuin, uitzetten
wandelpaden en excursies - Natuur en Milieueducatie volwassenen
- verspreiding van kennis over natuur - PR en communicatie
- activiteiten met betrekking tot natuur- en milieueducatie op scholen - Natuur en
Milieueducatie jeugd
- overleg met gemeente en andere partijen over natuur in en om Veenendaal - Taak van het
Bestuur
- inventarisatie en bescherming van de natuur in en om Veenendaal - Natuurbescherming
en dan komen daar nog bij: Bos- en Landgoedonderhoud, Overige activiteiten,
Huisvesting en Organisatie

20180327 jaarverslag 2017 def
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5.

Resultaten 2017
5.1 Resultatenrekening 2017

1. HUISVESTING
Omschrijving

Werkelijk
2016

Onderhoud (klein)

INKOMSTEN
Begroting
2017 gew

Werkelijk
2017

Verschil

120,00

Gas/water/licht

Werkelijk
2016
240,12

UITGAVEN
Begroting 2017
Werkelijk
gew
2017

Verschil

300,00

300,00

1.074,30

2.090,96

2.600,00

3.032,92

-432,92

Gemeentelijke heffingen

529,77

1.058,20

1.650,00

1.086,96

563,04

Schoonmaken

814,02

1.633,04

1.700,00

1.673,23

26,77

Beveiliging

678,68

1.357,36

87,80

-87,80

12.615,29

25.229,58

25.330,00

25.257,28

72,72

469,80

500,00

469,80

-

200,00

Huur
Afschrijving inventaris
Inventaris
Totaal
2. ORGANISATIE

15.832,05

32.079,06

INKOMSTEN
Werkelijk
Begroting
2016
2017 gew

Werkelijk
2017

Verschil

Kantoorbenodigdheden

Werkelijk
2016
217,12

Administratie
Telefoon

315,77

Verzekeringen
Aanschaf Kantoor Automatisering

32.280,00

30,20
200,00

31.607,99

UITGAVEN
Begroting 2017
Werkelijk
gew
2017

672,01

Verschil

400,00

355,18

44,82

774,25

750,00

914,83

-164,83

631,55

450,00

13,67

436,33

273,46

275,00

273,46

1,54

203,69

146,31

69,95

Bestuurskosten

283,62

350,00

Diverse uitgaven

18,50

50,00

Totaal

315,77

2.268,45

3. ACTIVITEITEN
Werkelijk
2016

Begroting
2017 gew

Werkelijk
2017

Verschil

Contributies

6.681,00

6.620,00

6.899,12

-279,12

Donaties

1.500,22

1.190,00

1.547,50

-357,50

Excursies

-

Scholen Veenendaal

-

Scholen Rhenen

600,00

600,00

168,34

UITGAVEN
Begroting 2017
Werkelijk
gew
2017

514,17

Verschil

2.400,00

2.342,20

57,80

400,00

267,50

132,50

100,00

215,48

-115,48

600,00

118,50

100,00

3.437,15

3.600,00

5.108,27

-1.508,27

-

188,87

500,00

2.353,13

-1.853,13

-

250,68

100,00

68,98

169,00

200,00

949,53

800,00

671,50

Diddersgoed
Tuin Groenhof
Weidevogelbescherming

2.566,00

50,00
1.760,83

-671,50

Mediatheek

Natuurpaden

Werkelijk
2016

2.275,00

-

-

-

587,50

300,00

397,50

Planten

-

Bomen en openbaar groen

-

-97,50

100,00

31,02
200,00

949,37

-149,37

50,00

50,00

Groenlingen

-

220,00

-

220,00

225,00

225,00

Zwammen

-

120,00

-

120,00

120,00

120,00

Themamiddagen

-

Groene Blad en internetsite

600,00

650,00

675,00

-25,00

2.831,84

3.200,00

2.832,84

367,16

PR

300,00

150,00

200,00

-50,00

505,92

500,00

304,01

195,99

PR-artikelen

297,00

500,00

475,56

24,44

243,56

300,00

303,17

Vogels

-

Cursussen en lezingen
Natuur Werkt
Overige activiteiten

100,00

955,00

1.000,00

370,00

630,00

933,52

1.200,00

345,71

854,29

6.955,00

4.500,00

6.550,00

-2.050,00

5.724,46

4.500,00

5.954,15

-1.454,15

504,78

1.300,00

1.237,50

62,50

560,24

2.500,00

1.201,73

1.298,27

Duurzaamheid
Totaal

18.980,50

4. DIVERSEN
Werkelijk
2016
Rente

-3,17

100,00

242,48

17.150,00
INKOMSTEN
Begroting
2017 gew
200,00

Afrondingscorrectie

19.023,68

-1.873,68

18.647,61

20.895,00

5,99

-5,99

22.252,53

-1.357,53

UITGAVEN
Werkelijk
2017
104,42

Verschil

Werkelijk
2016

Verschil

95,58

0,01
Totaal

GENERAAL TOTAAL
gem. subsidie
Saldo
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242,48
werkelijk
2016

200,00
Begroting
2017 gew

104,43
Werkelijk
2017

35.370,80

17.350,00

19.128,11

23.350,00

38.100,00

38.100,00

58.720,80

55.450,00

57.228,11

5.725,68

-

10

95,58
Verschil

werkelijk
2016
52.995,12

Begroting 2017
gew
55.450,00

Werkelijk
2017

Verschil

55.621,35

1.606,76

28 maart 2018

-171,35

5.2 Toelichting resultatenrekening

In de resultatenrekening staan de inkomsten en uitgaven in 2017 van alle werkgroepen. In
eerdere jaren stonden hier ook de inkomsten en uitgaven van de bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen bij, waar de oranje cellen in de kolommen Werkelijk 2016 en Begroting
2017 van de resultatenrekening een overblijfsel van zijn. I.v.m. de vergelijkbaarheid met
vorige begrotingen en verslagen zijn deze posten voor de eerste twee kolommen
gehandhaafd, maar komen in de laatste twee kolommen niet meer voor.
NB De ontvangen eenmalige subsidies zijn in de resultatenrekening niet opgenomen, omdat
deze subsidies voor zeer specifieke eenmalige uitgaven bestemd waren en daar ook
integraal aan uitgegeven zijn.
Het saldo in de resultatenrekening is het saldo “voor bestemming”. Na bestemming zijn de
saldo’s als hieronder volgt. Deze waarden komen overeen met de saldo’s in de baten en
lasten tabel.
werkelijk
2016

Saldo

5.725,68

naar/uit best.reserve. Organisatie

-

Werkelijk
2017
1.606,76
1757,53

naar/uit best.reserve. Huisvesting

-3000,00

naar/uit best.reserve. Diddersgoed

11

Begroting
2017 gew

188,87

2353,13

naar/uit best.fonds Rhenen

-481,50

Exploitatie resultaat

2433,05

5717,42

oninbaar

-184,50

-120,00

72,36

-8,27

2320,91

5589,15

waardevermeerdering voorraad

Exploitatie resultaat
na bestemming
5.3 Verzamelstaat

Het cijfermatige verschil tussen inkomsten en uitgaven is in 2017 € -32.382, samen met de
gemeentelijke subsidie wordt het een positief exploitatieresultaat van € 5.717, dat resulteert
in een resultaat na bestemming van € 5.589.

VERZAMELSTAAT

1.
2.
3.
4.

IN

Huisvesting
Organisatie
Activiteiten
Diversen

19.023,68
104,43
19.128,11

Totaal
Saldo 2017 (Uitgaven -/- Inkomsten)
Gemeentelijke subsidie
Exploitatieresultaat
Exploitatieresultaat
Mutatie voorraad PR artikelen
Mutatie inventaris
Afboeking Nog te ontvangen
Resultaat 2017 na bestemming

UIT
-31.607,99
-1.760,83
-18.141,87
-51.510,69
-32.382,58
38.100,00
5.717,42
5.717,42
-8,27
-120,00
5.589,15

NB Totaal UIT is 55.621,35 (uit resultatenoverzicht) – (2.353,13 + 1757,53) (betaald uit
reserves)= 51.510,69 (uit verzamelstaat).
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5.3.1

Huisvesting

Het totaal aan kosten Huisvesting is verantwoord onder de uitgaven. Tot en met 2016 werden
deze kosten gedeeld met Groei & Bloei (G&B), die de helft van de Groenhof gebruiken. Sinds
2017 is dat op verzoek van de gemeente veranderd en neemt IVN alle huisvestingskosten
voor haar rekening en huurt G&B haar deel om niet van IVN. De gemeentelijke subsidie,
waarvan eerder beide verenigingen een deel kregen gaat nu integraal naar IVN. Dit betekent
voor alle partijen minder administratie. De Huisvestingskosten waren in 2017 lager (€ 672) dan
begroot. Dit komt door het te hoog inschatting van het ophalen van het afval. Bovendien is er
in 2017 geen inventaris aangeschaft. Op het in 2015 gekochte meubilair werd het begrote
bedrag afgeschreven (€ 469,80).
5.3.2

Organisatie

Het totaal van de Organisatiekosten laat een onderschrijding zien van € 514 t.o.v. de
begroting. Dit verschil wordt m.n. veroorzaakt door de post telefoon. We konden n.l. door het
anders regelen van de beveiliging aanzienlijk besparen door over te gaan van het prijzige belvrij abonnement naar het internet-bellen abonnement, dat hetzelfde kost als alleen internet.
De kosten voor telefoneren zijn dus nihil, op de eindafrekening van het oude abonnement na,
die netto -13,67 bedraagt.
5.3.3

Activiteiten

Contributies en donaties

12

Het aantal leden plus het aantal scholen, dat een servicelidmaatschap heeft, is in 2017 niet
afgenomen. Aan het begin van het jaar 2017 telde IVN Veenendaal-Rhenen 249 leden en 64
donateurs, terwijl die aantallen op 31/12/2017 waren: 247 leden en 56 donateurs. Het aantal
scholen met een servicelidmaatschap ging van 35 naar 37. Op dit moment zijn er nog 7
scholen in Veenendaal, die geen lid zijn, terwijl in Rhenen alle scholen lid zijn.
De netto inkomsten aan contributies en donaties zijn € 580 hoger dan begroot. Ook dit jaar
zijn er weer een aantal leden en donateurs, die meer geld overmaken dan het vastgestelde
minimum bedrag voor contributie en de richtprijs voor donatie van respectievelijk € 24 en € 20.
Het aantal wanbetalers is gering (~1%).
Per lid wordt een afdracht van € 10 (en € 1,60 voor een huisgenootlid) betaald aan de
landelijke IVN organisatie. Voor een lid, dat landelijk geregistreerd is, ontvangt IVN
Veenendaal-Rhenen € 14,40. De netto som van deze bedragen is verantwoord onder de
uitgaven contributies. Dit bedrag was € 7,05 lager dan begroot.
Excursies
De gidsen van de werkgroep hebben als doel:




Enthousiast en toegankelijk de bekendheid voor de natuur rond Veenendaal en
Rhenen en omgeving te vergroten voor jong en oud. Verspreiden van kennis over de
natuur door realisatie van het wandelprogramma 2017.
Goede contacten met de boswachters te onderhouden.
Via lokale media de excursies te promoten.
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Gerealiseerde prestatie n.a.v. de publieksfolder 2017:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In 2017 stonden er 36 activiteiten op de publieksfolder en 749 deelnemers werden er
geteld.
De Nieuwjaarswandeling op 14 januari voerde de 60 deelnemers met een foto
opdrachtenblad door Veenendaal. De oliebollen en warme glühwein na afloop smaakten
best.
21 januari hield Harald Ariessen voor 13 geïnteresseerde bezoekers een interessante
lezing over Zoogdierenschedels.
Het IVN samen met restaurant De Residence organiseerde 23 januari weer een bosuilen
arrangement. Er waren maar 20 deelnemers aangemeld en dit was te weinig voor De
Residence en hierdoor ging deze activiteit niet door.
11 februari was er een excursie over het herkennen van bomen en er waren 10
enthousiaste deelnemers.
Er werden in 2017 3 paddentrek excursies gehouden. De eerste excursie van 24 maart
had 19 bezoekers en deze zagen erg veel padden en o.a. ook een dode vis met daar
bovenop een heleboel padden. Op 31 Maart kwam de Teelingschool uit Achterberg met
32 leerlingen en 8 ouders. Er was toen veel kikkerdril te zien maar bijna geen padden. 31
maart zagen 45 personen weinig padden
maar hadden een leuke excursie.
1 april werd met 6 personen het Wageningse
Engpad gelopen. Een mooie tocht met goed
gezelschap.
De fietstocht in het Binnenveld op 8 april
werd weer geleid door Gert ten Haaft. 4
Personen zagen een blauwborst, veel
kieviten, 2 scholeksters, een graspieper en
reeën.
De fietstocht op 23 april in het Binnenveld
startpunt Achterberg was het koud voor de 6
deelnemers onder leiding van Ad Woudstra.
We zagen veel kieviten, in de verte wulpen, een veldleeuwerik en ooievaars.
De Vroege vogel excursie van 13 mei op de Plantage Willem III trok 11 vogelliefhebbers
die o.a. 3 foeragerende tapuiten, nestbouw van een paartje geelgorzen, balts van een
boompieper en boomleeuwerik zagen. Verder werden een roodborsttapuit, kneu een
bonte specht gezien!
27 Mei waren 4 personen aanwezig bij de Groene Grens excursie. Er is veel gesproken
over de blauwgraslanden en de vegetatie.
Op 28 mei kon men struinen in de Palmerswaard en er kwamen 10 deelnemers die
interessante planten zagen maar
weinig vlinders.
Bij de 2 excursies in de Blauwe Hel
op 2 en 9 juni kwamen 32
personen en er werd genoten van
de bijzondere flora. Het was nat en
koud bij de laatste excursie in de
Blauwe Hel zodat een aantal
personen afzegden.
10 en 11 juni waren de IVN
landelijke slootjesdagen met veel
PR van de landelijke IVN
Scharrelkids. In Veenendaal stonden10 juni de SWG gidsen Jannie van der Linden, Carlo
van de Weerd en Cokkie Gadella van 10-12 uur klaar in het Stadspark. Wel 60 personen
waaronder 40 kinderen kwamen enthousiast scheppen met de schepnetten en bekeken
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later hun oogst in de bakken. Iedereen kreeg een leuke zoekkaart met waterbeestjes
erop.
Zaterdag 22 juli kwamen 12 enthousiaste personen naar Kwintelooyen. Men ging zelf aan
de slag met vlindernetten en genoot van deze ervaring. Het was mooi weer maar er
werden weinig vlinders gezien maar wel veel insecten. Ida Marsman kwam Carlo helpen
met gidsen.
Ria van de Bor gidste 26 juli en 9 augustus in de tuin van kasteel Renswoude 2 groepen
met ruim 20 en 60 personen. De wandeling is een leuke mix van natuur en geschiedenis.
De kleine opdrachten voor de kinderen vinden de volwassenen ook leuk. Samen bezig
zijn in de natuur!
Op 22 september werd er weer geluisterd naar het burlen van de edelherten door 20
deelnemers. De deelnemers zagen eerst in de Groenhof een film over Het Edelhert en
daarna gingen ze richting ’s Heeren Loo naar de wildkansel. De edelherten waren wel te
horen maar zaten ver weg.
Het Natuurpad Holle Boom werd gelopen met 8 personen. Het was prachtig weer en er
was een gezellige groep. De gidsen kregen complimenten over de afwisselende route.
2017 was een enorm goed paddenstoelen jaar met erg veel verschillende paddenstoelen.
Op 30 september op Prattenburg genoten 22 personen in de regen, gewapend met
paraplu en laarzen, van enorm veel paddenstoelen. 7 Oktober op de Grebbeberg zagen
30 personen o.a. zeer veel vliegenzwammen. Op 21 oktober zagen 25 personen, minder
paddenstoelen maar weer erg veel zwavelkoppen.
Op 18 oktober werd de Oma, Opa en kleinkinderen excursie gehouden met als startpunt
hoek Slaperdijk/ Dijkstraat- west en er kwamen 41 personen waaronder 29 kinderen.
Iedereen was erg enthousiast en er waren veel paddenstoelen te zien.
De lezing op 17 november werd gehouden in de Groenhof door Hans Peeters die de
bevlogen hoofdredacteur is van het blad Vogels van de Vogelbescherming. 27 Personen
genoten van de onderwerpen: Natuur is om de hoek en Bedreigde vogels.
Natuurtuin Diddersgoed bestond in 2017 25 jaar en er werd een feestje van gemaakt.
Wethouder Stroobosscher onthulde een mooie eiken bank. Net als bij het 20 jarig bestaan
was de flinke regen spelbreker maar er waren toch 22 bezoekers op 24 juni.
De natuurtuin Diddersgoed is in 2017 de laatste zondag van de maand vanaf februari t/m
november open geweest van 15-16 uur en in juni eenmaal extra. De tuin ging 12 maal
open en er komen gemiddeld steeds ongeveer 15 personen. In juni stond de tuin weer vol
orchideeën.
De tuin van De Groenhof ging 5 juni extra open en er kwam 1 persoon.
De aankondigingen zijn door de kranten goed gepubliceerd. Er wordt nu steeds gevraagd
om een foto bij te voegen en zo valt de aankondiging meer op.
Jan Willem Bergman is gestopt als gids wegens gezondheidsproblemen. Wel 15 jaar
verzorgden Jan-Willem en Ejo Smit een “burlen van de edelherten excursie”. Wij willen
Jan Willem hartelijk danken voor zijn inzet.
Jannie van der Linden werd 26 april onderscheiden als Lid van Oranje Nassau door
burgemeester Kolff o.a. voor haar werk voor het IVN. Jan van ’t Veer kreeg dezelfde
onderscheiding ook voor zijn vele werk voor het IVN en het milieu.

Gidsen in 2017
Ingrid Belser, Bert Berg, Arie Bons, Ria van de Bor, Gerda Broere, Bert Budding, Aly van Eijk,
Cokkie Gadella, Gert ten Haaft, Frida ten Hove, Roel Hovestad, Roelof de Jong, Bert van
Leeuwen, Gerrit van Leeuwen, Ida Marsman, Bert de Ruiter, Dorthy Reijn, Wim van Rotterdam,
Ejo Smit, Bert van Spanje, Maja Stavleu, Carlo van de Weerd, Willemien Wildeman, Ad Woudstra
en Jannie van der Linden (coördinator).
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Scholen (Veenendaal)
De Werkgroep Scholen Veenendaal (SWG) streeft naar het stimuleren van de natuur- en
milieueducatie in het Basisonderwijs en Speciaal onderwijs.
Het doel is:

Een bijdrage te leveren aan een harmonische ontwikkeling van het kind.

Door inzicht en vaardigheid bij het kind -de toekomstige volwassene- een positieve
houding ten opzichte van de natuur en het milieu te laten groeien.
Gerealiseerde prestaties 2017
-

-

-

15
-

-

-

-

Alle groepen van de basisscholen en BSO’s in Veenendaal krijgen begin september een
excursie aangeboden. In 2017 namen twee groepen van Het Perron (CSV) ook deel aan
onze excursies.
2017 bestonden een aantal scholen 30, 40 of 50 jaar en er was daarom minder tijd om
aan onze excursies mee te doen.
Het aantal gidsen loopt terug maar wij kunnen nog steeds alle excursies bemensen.
Sinds 2010 verzorgt de Scholenwerkgroep de coördinatie van de speurtochten in de tuin
van de Groenhof voor de groepen 1 t/m 8. Aangezien er veel interesse is voor deze
excursie wordt de scholen gevraagd ook in de herfst naar de tuin te komen. In oktober
waren er ook veel paddenstoelen in de tuin zodat de herfstexcursie nu in de tuin wordt
gegeven. 18 Groepen met 343 leerlingen bezochten de tuin waarvan 7 groepen in
oktober.
In de natuurtuin Diddersgoed kregen 11 groepen met 249 leerlingen een excursie aangeboden. De groepen 3, 4 en 5 kunnen aan deze excursie mee doen. In de tuin krijgen de
kinderen van de SWG gids informatie over bijzondere planten (bijv. kleefkruid of stinkende
gouwe), de vlechtheg en lopen door een soort doolhof van het riet. Daarnaast krijgen de
kinderen uitleg over het leven van de bijen door de imkers Henk Korving of Anneke Janse
aan de hand van de bijenkorven die in de tuin aanwezig zijn.
Het project Zorg voor de Natuur voor leerlingen van de groepen 7 of 8, heeft voor het
achttiende jaar plaatsgehad in samenwerking met Staatsbosbeheer. In het najaar werden
er bomen omgezaagd in het bos en in het voorjaar was er een terugkomdag waarbij de
leerlingen allerlei opdrachten kregen. In verband met bezuinigingen bij SBB zijn de kosten
voor beide dagen nu 50 euro per groep. O.l.v. Jelle Bais van Staatsbosbeheer en met
ondersteuning van de SWG namen 15 groepen met 336 leerlingen deel.
In de maand mei, verzorgde de
SWG weer een theorieavond
(met lesmateriaal van het IVN)
en een praktijkavond over de
sloot voor de 30 kinderen van
de
jeugdopleiding
van
Hengelsportvereniging
de
Rietvoorn. De SWG richt zich
op het zorgvuldig omgaan met
dier en plant, maar geeft geen
visle.
De slootjesexcursies in het
stadspark zijn een succes
omdat de kinderen zelf aan de slag gaan met hun schepnetten en zoekkaarten. 14
Groepen met 328 kinderen waren geïnteres-seerde ontdekkers van de natuur in het
water.
Op zaterdag 10 juni was er weer de IVN slootjesdag die de gidsen Jannie van der Linden,
Cokkie Gadella en Carlo van de Weerd verzorgden en 60 personen waaronder 40
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kinderen kwamen scheppen en kijken naar waterbeestjes. Iedereen was weer erg
enthousiast ook over het mooie weer en de IVN PR materialen!
Op Nationale Boomfeestdag op 22 maart plantten 24 leerlingen van groep 6 van De
Grondtoon appelbomen. Vervolgens presenteerden de SWG gidsen Jannie van der
Linden, Heleen Veldman, Janny Groenleer en Henriette Prins de IVN activiteit op de
school: takken werden gedetermineerd en er werd een natuurbingo gespeeld.
In 2017, hebben 63 groepen van scholen en een BSO groep, met in totaal 1425
leerlingen, deelgenomen aan de excursies.
De scholenwerkgroep vergaderde 3 keer.
Jannie en Francis kregen 3 dagdelen een computercursus over EDSO. Aangezien dit
programma nog veel onduidelijkheden heeft voor de SWG wordt er dit schooljaar nog niet
mee gewerkt.
Jannie van der Linden werd 26 april door burgemeester Kolff verrast met een Koninklijke
Onderscheiding. Zij werd Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar vrijwilligerswerk
voor o.a. het IVN als gids en scholengids samen met IVN ‘er Jan van “t Veer.

Bijgevoegd is het overzicht ondersteuning Scholen Veenendaal (Bijlage 1). Dit is een overzicht
van alle activiteiten waarin alle scholen die meededen met een SWG excursie zijn vermeld. Hieruit
blijkt dat, in 2017:
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1425 kinderen van 63 groepen deelnamen aan onze activiteiten.
De dankbare respons en aandacht van de kinderen zijn een grote stimulans voor de SWG
om door te gaan met dit belangrijke werk.
De Scholenwerkgroep is er trots op dat zoveel kinderen, leerkrachten en de ouders die als
begeleider mee komen zo enthousiast reageren op de natuurexcursies!

In 2017 bestond de werkgroep uit de volgende zes gidsen:
 Ina Doedens
 Janny Groenleer
 Henriette Prins
 Heleen Veldman
 Jannie van der Linden (coördinator)
 Dorthy Reijn
Dorthy stopte in juni als SWG gids. Vanaf 2007 heeft zij zich 10 jaar lang met enthousiasme
ingezet als schoolgids, we zullen haar enthousiasme missen!

Scholen (Rhenen)
De scholenwerkgroep Rhenen is een onderdeel van IVN Veenendaal-Rhenen. In het
verslagjaar 2017 heeft de werkgroep de volgende activiteiten uitgevoerd in het kader van
ondersteuning natuuronderwijs basisscholen en van de buitenschoolse opvang in de
gemeente Rhenen:
-

-

Leden van de werkgroep hebben assistentie verleend bij het onderhoud van de leskisten,
die aan de scholen werden uitgeleend. De leskisten zijn eigendom van de gemeente
Rhenen en bevinden zich in het huis van de gemeente. De uitgifte wordt verzorgd door
een ambtenaar van de gemeente.
In het voorjaar hebben 188 leerlingen van groep 5 van de basisscholen in de gemeente
Rhenen een excursie gemaakt naar het natuurgebied De Blauwe Kamer, gelegen tussen
Rhenen en Wageningen, onder begeleiding van IVN gidsen van de scholenwerkgroep. Er
werd vooral aandacht geschonken aan de rivier, de uiterwaarden, de flora en de fauna.
Bovendien werden vanuit de vogelhut de vogels bestudeerd, al of niet met verrekijker. En
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tenslotte werd een bezoek gebracht aan de geheimzinnige ruïne van de voormalige
steenfabriek.
Basisschool De Ericaschool deed dit jaar niet mee met de excursies naar De Blauwe
Kamer. Onder leiding van een aantal gidsen werd een natuurles op het schoolplein
gegeven.
Op donderdag 2 maart, in de
voorjaarsvakantie, hebben 6 IVN
gidsen met 42 kinderen van de
BuitenSchoolse Opvang een
geslaagde excursie gemaakt in
de omgeving van Ouwehands
Dierenpark en ook in het park.
Zelfs de 2de wereldoorlog kwam
nog ter sprake bij het zien van
bomen die kogelschade hadden
opgelopen en bij het bezoek aan
een loopgraaf.
Medewerkers van BSO Pikobello
uit Rhenen hebben in juni een
bezoek gebracht aan de tuin bij
het IVN gebouw De Groenhof in
Veenendaal en aan de mediatheek. De bezoekers waren onder de indruk van de tuin en
deden inspiratie op voor de aan te leggen tuin bij het BSO gebouw in Rhenen.
In het najaar hebben ongeveer 350 leerlingen van de onderbouw van de basisscholen
een herfstexcursie/wandeling gemaakt in de Rhenense stadsbossen en de bossen bij
Elst, ook weer onder begeleiding van IVN gidsen. De gidsen lieten de leerlingen kennis
maken met de specifieke kenmerken van het herfstbos, zoals de afgevallen bladeren,
paddenstoelen, boomvruchten, insecten etc.
Door de IVN mediatheek in Veenendaal zijn voor de werkgroep een aantal, voor de
gidsen relevante, boekjes aangeschaft waaronder: “Alle kinderen naar buiten”,
geschreven door Marieke Dijksman en Jasper de Ruiter.
Door de mediatheek in Veenendaal zijn in de 2de helft van 2017 alle uitleenmaterialen
ingevoerd in het zogenaamde EDSO inlogsysteem. Dit geautomatiseerde uitleensysteem
komt begin 2018 ook ter beschikking van de scholenwerkgroep Rhenen. Scholen kunnen
dan via de computer leskisten reserveren en mogelijk ook excursies vastleggen.
Wisseling coördinatorschap: Tijdens het overleg op 18 september heeft Harald Arissen
het coördinatorschap van de Scholenwerkgroep overgenomen van Bert Berg, die deze
functie heeft vervuld vanaf de oprichting in 2009. Overigens blijft Bert lid van de
werkgroep.
De Scholenwerkgroep Rhenen, die eind 2017 uit 13 personen bestond, is in totaal 6 keer
bijeen geweest in het huis van de gemeente in Rhenen.

Plannen 2018:
- De Scholenwerkgroep Rhenen zal ook in het jaar 2018 weer intensief contact
onderhouden met de 9 basisscholen in de Gemeente Rhenen en met de BSO. In nauw
overleg met de contactpersonen van deze scholen en van de BSO zullen activiteiten
worden uitgevoerd die gericht zijn op het ondersteunen en bevorderen van het
natuuronderwijs. Het initiatief voor een activiteit kan liggen bij de scholen of bij de BSO,
maar ook de werkgroep kan met voorstellen komen.
- De excursies naar De Blauwe Kamer in het voorjaar en de excursies naar de stadsbossen
van Rhenen en naar de bossen bij Elst in de herfst, staan ook in 2018 weer op het
programma.
- Verder zijn er plannen om in 2018 te starten met gastlessen op de basisscholen.
Daarvoor zijn allereerst intensieve contacten nodig met de basisscholen.

20180327 jaarverslag 2017 def

17

28 maart 2018

Ook het onderhoud van de leskisten, die eigendom zijn van de gemeente Rhenen, blijft
een taak van de scholenwerkgroep.
Tenslotte zal in 2018 in samenwerking met de IVN mediatheek in Veenendaal het
geautomatiseerde inlogsysteem EDSO worden ingevoerd.
Door middel van dit inlogsysteem zullen de afzonderlijke scholen het beschikbare
lesmateriaal, zoals leskisten, kunnen reserveren en mogelijk ook excursies kunnen
vastleggen.

-

Werkgroepleden:
De werkgroep bestaat op dit moment uit 13 leden. Dit aantal is voldoende om genoemde
activiteiten te realiseren.
De milieumedewerker van de gemeente Rhenen is lid van de werkgroep.
Mediatheek
De mediatheek streeft naar het opbouwen van een brede collectie materialen en boeken op
het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Zij stelt deze beschikbaar voor iedereen die
daarin geïnteresseerd is. Bij aanschaf voor de mediatheek ligt het accent op milieu- en natuur
educatieve materialen voor de basisschool en kinderopvang, op bevordering van de
deskundigheid van de leden van onze werkgroepen en op de basisschooljeugd.
De mediatheek geeft advies over het gebruik en de toepassing van educatieve materialen aan
leerkrachten en verenigingen. Zij is gevestigd in het natuur-en milieueducatieve centrum “De
Groenhof”.
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Het geven van cursussen, het gidsen bij wandelingen, het geven van lessen aan scholen en
verenigingen, het voorlichten en het uitlenen aan leerkrachten, studenten en geïnteresseerden
vereist een goed voorziene en up-to-date mediatheek
Gerealiseerde prestaties 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

aanschaf van materiaal
onderhoud materiaal
organisatie van de uitleen
samenwerking met het IVN Groene Wiel ter versterking IVN Veenendaal-Rhenen
openstelling op woensdagmiddag en na afspraak
beheer magazijn
verkoop KNNV-boeken via internet en verkoop materialen op de Groenhof.

Toelichting
1 Aanschaf nieuwe uitgaven m.n. van het KNNV
Aanschaf van 3 nieuwe leskisten: weerbericht, magnetenontdekhoek, kaasmaken. De
keus voor deze 3 titels werd gemaakt na een enquete bij de leerkrachten.
Aankoop van boeken geschikt voor de kinderen van de basisschool.
Invoer boeken in het Aurasysteem.
2 De controle en het onderhoud van leskisten enz. kostte veel tijd. Scholen en andere
leners onderdelen die op of weg zijn, aangevuld of vervangen worden.
3. Uitleen registratie.
Aantal uitleningen:
Boeken/lespakketten
leskisten
natuurbingo
ontdekdozen
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Schepnetjes en alle daarbij behorende materialen worden veel geleend.
Zoekkaarten in grote aantallen
Overige uitgeleende materialen: vogelnestjes, loepjes, boommeters, kompassen,
spiegeltjes, rugzakjes, filterhouders, tijdschriften, vlindernetten, handpoppen, wormenbak,
verrekijkers, spellen, posters, thermometers, waterhelderheidsmeters, vlinderkast,
boomschijfjes en stammetjes.
Wanneer een leerkracht materiaal leent, is dat soms voor meer dan 1 groep en bij
sommige projecten zelfs voor de hele basisschool of kinderopvang. Daarnaast worden
veel materialen regelmatig gebruikt in en om de Groenhof. Eveneens bij activiteiten van
beide scholenwerkgroepen, de Groenlingen( jeugdgroep) en door gidsen tijdens
excursies.
Werkuren: ± 490 op de woensdagmiddagen. Hierbij komen nog heel wat uren thuis en op
overige dagen in de Groenhof.
4. De samenwerking heeft geleid tot het verwijderen van verouderd lesmateriaal, advies
over de aanschaf van nieuwe leskisten en het starten met de invoering van het
professionele invoeringssysteem van de NME-centra “EDSO”.
5. De mediatheek is 46 keer op woensdagmiddag open geweest en 4 keer extra op
afspraak.
Twee personen is te weinig voor al het werk in de mediatheek en de Groenhof. Het
bemannen van de woensdagmiddagen levert bij 2 personen soms ook problemen op.
Versterking van het team is hard nodig.

Natuurtuin Diddersgoed
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De tuin wordt beheerd door vrijwilligers van het IVN Veenendaal. Het IVN verzorgt de
ontwikkeling, onderhoud en openstelling van de Natuurtuin Diddersgoed. De werkgroep
Natuurtuin Diddersgoed telt 6 actieve leden. Daarnaast verrichten jongeren van de
natuurwerkgroep De Zwammen enkele zaterdagen per jaar knotwerkzaamheden. Op
jaarbasis wordt er gemiddeld 150 uur in de tuin gewerkt door het IVN.
De tuin wordt intensief gebruikt door de scholenwerkgroep. Zij geven in de tuin natuurlessen
aan kinderen uit het basisonderwijs, gemiddeld enkele honderden kinderen per jaar. In de tuin
is tijdens deze lessen ook een imker aanwezig en staan er bijenkasten opgesteld.
De natuurtuin Diddersgoed is gelegen in Veenendaal-West aan het Ruisseveen 9B / hoek
Goudvink. Om de natuur in Diddersgoed ongestoord tot ontwikkeling te laten komen, is de tuin
niet vrij toegankelijk.
In 2017 was de tuin van februari tot
en met november elke laatste
zondag van de maand opengesteld
van 15.00 - 16.00 uur onder leiding
van
een
natuurgids
in
samenwerking met de werk-groep
wandelingen. Gemiddeld trekt de
tuin ca. 15 bezoekers tijdens de
zondagen. Buiten deze periode is
bezichtiging alleen op afspraak
mogelijk.
Bij een storm in de zomer is de
eikenboom erg beschadigd doordat de hele top eruit is gewaaid.
In juni 2017 is het 25-jarig bestaan van de tuin gevierd. De wethouder en veel IVN leden
waren aan-wezig. Op naar de volgende 25 jaar.
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Prestaties 2017:
Reguliere werkzaamheden:
- Snoeien /verwijderen opslag in de rotsmuur;
- Schoon houden trappen;
- Langs de paden brandnetels maaien;
- Ingang maaien;
- Paden maaien 1xper maand;
- Overhangende takken etc. wegsnoeien langs de paden;
- Kleine gedeelten van de vegetatie met de bosmaaier gefaseerd maaien en maaisel afvoeren;
- Inventariseren vegetatie door Plantenwerkgroep houden 1x per jaar excursie;
Specifiek voor 2017:
- veel aandacht besteed aan het 25 jarig jubileum;
- In gedeelte nat grasland dat in 2017 geplagd is, de vegetatieontwikkeling gevolgd;
- in november is de vijver uitgebaggerd;
Plannen voor 2018: Naast de reguliere werkzaamheden Specifiek in 2018:
- diverse bomen snoeien;
- natuurwerkdag organiseren in november met uitbaggeren van de waterloop onder de
vlonders;
- wilgen knotten;
- educatieve functie verbeteren door informatiebordjes.

Tuin Groenhof
Verantwoording van werkzaamheden en bezigheden voor het IVN over het jaar 2017
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Lopende projecten
- aanleg van 2 takkenrillen ter bevordering van insecten/ vogelstand in de tuin. (egel en
jong gezien bij de 1e takkenril)- plaggen deel van grasveld en inzaaien van
bloemenmengsels voor vlinders/ insecten
- opschonen van de vlindertuin
- bomen knotten
- vogelkijkhut repareren of omvormen. (aangezien de vogelstand beperkt is in de tuin is
de functie ervan niet erg groot, de ruimte kan ook anders worden benut.)
Afgeronde werkzaamheden/ korte projecten
- verbeteren drainage materiaalschuur (aanleg van grindputten)
- snoei van dennen en acacia (door gemeente)
- ophangplek (haken) voor vlindernetten scholenwerkgroep gemaakt.
Reguliere werkzaamheden
- onderhoud van paden
- onderhoud vijver
- onderhoud materiaalschuur
- snoeien/ onkruid bijhouden in de verschillende
velen van de tuin
- onderhoud verhoogde bakken
- klein onderhoud aan gebouw (dakgoten ed.)
Plannen voor het jaar 2018
a. de reparatie van de vijver in 2017 is mislukt, aanschaf nieuwe folie of geheel nieuwe
vijver aanleggen met bijvoorbeeld klei bodem.
b. aanschaf nieuwe picknicktafel.
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c. aanschaf 2 palen en draadmateriaal ten behoeve van geleiding bramen.
d. waterdicht maken van de achterwand van de materiaalschuur
e. aanschaf van beplanting voor in de tuin
De daarbij behorende begroting van te verwachten kosten:
a. afhankelijk van de keuze van de vereniging voor de vijver. uitgaand van nieuwe folie (ca
5*7,5 Meter ) bijvoorbeeld een dikker rubberfolie. grofweg € 250,- . voor een nieuwe
vijver zou de hovenier (dhr. Pol ?, connectie van Jannie) een ontwerp/ prijsopgaaf
maken. Deze hebben wij niet ontvangen.
b. tafel van de Praxis (volwassenen) € 60, eventueel ook kindervariant voor op het
grasveld in de tuin € 50
c. tuinpaal lariks/douglas met afmeting 12 x 12 cm 250 cm ca. € 20 per stuk, € 40 totaal
d. zeilmateriaal is aanwezig, eventueel nieuwe dakgoot voor verbetering afvoer.
bijvoorbeeld https://pvcvoordeel.nl/s-lon-tradition-dakgoot/
e. nu nog een onbekende post, hangt af van wat de winter niet overleefd. Raming ca. €
75.

Natuurpaden
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Verantwoording 2017 werkgroep Natuurpaden
In 2017 heeft de werkgroep weer de diverse wandelingen en fietsroutes gecontroleerd. In het
kader van hun opleiding hebben 3 aankomende gidsen als stage-opdracht bij onze werkgroep
een fietsroute en een wandeling gecontroleerd. De grondige herziening van de teksten van
onze wandelingen en fietsroutes is afgerond. Alle bijgewerkte versies zijn terug te vinden op
onze website. De gpx-versie met de GPS coördinaten zijn via ons mailadres op te vragen. In
het laatste kwartaal is een start gemaakt met een hernieuwde wandeling namelijk De Dennen.
In het kader van de gidsencursus zijn een aantal aankomende gidsen voor hun eindopdracht
bezig met een hernieuwde wandeling “Sporen uit heden en verleden”. De Flyer met informatie
over onze routes is geactualiseerd en contacten met diverse externe partijen zijn
gecontinueerd.
Plannen 2018 werkgroep Natuurpaden
In 2018 zullen de werkzaamheden van de werkgroep grotendeels bestaan uit het controleren
van alle wandelingen en fietsroutes en eventuele aanpassingen te publiceren op de site. De
wandeling de Dennen zal worden afgerond en gepubliceerd op de site. De aankomende
gidsen gaan de hernieuwde wandeling “Sporen uit heden en verleden” afronden. Voor
promotie in onze IVN-stand op diverse evenementen willen we graag in een kleine oplage
deze wandeling laten drukken in een boekje. Hiervoor vragen we een bedrag van € 150,-. De
werkgroep bestaat begin 2018 nog uit twee werkgroep leden. Afhankelijk van versterking van
de werkgroep zal gekeken worden aan welke additionele activiteiten prioriteit gegeven gaat
worden. Daarbij word gedacht aan het intensiveren van de PR-activiteiten. Ook word bekeken
of de werkgroep mee gaat doen aan het landelijke project “IVN route app”. Dit heeft als doel
om een app te maken waarmee educatieve wandel/fietsroutes kunnen worden gemaakt. Deze
routes komen dan ook op de website te staan. Als de afdeling besluit daaraan mee te doen
word er een bijdrage gevraagd van € 250,-.
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Weidevogelbescherming Binnenveld-West

De resultaten van weidevogelbescherming zijn tegenwoordig meer dan alleen de
nestbescherming. Maar dat blijft wel de kern van ons werk natuurlijk. Met vereende kracht,
boeren, vrijwilligers en loonwerkers hebben we er voor kunnen zorgen dat er weer ruim 70%
van de legsels is uitgekomen. Dat is waarvoor we in het land zijn, contacten onderhouden met
de boeren en blij zijn met pullen die rondlopen. Maar tegelijk weten we ook dat deze vorm van
bescherming onvoldoende is voor een blijvend goed resultaat. Daarom we zijn ook trots op
onze andere resultaten. We noemen
 Meer mogelijkheden voor akkervogels op basis van het Natuurplan 2018 Utrecht,
gezamenlijk tot stand gebracht met veel weidevogelgroepen in Utrecht en samen met
Landschap Erfgoed Utrecht.
 Een prachtige film, die breed inzetbaar is, over het Binnenveld, de boeren en de
weidevogels. Zowel wijzelf als IVN, ANV of anderen zouden hem kunnen vertonen. De
film is ontstaan door samenwerking met heel veel partijen en heel veel mensen.
 Een prima resultaat in de Achterbergse Hooilanden op basis van een breed gedragen
pleitnota n.a.v. diverse gesprekken op initiatief van ons en het gezamenlijke inspreken bij
diverse partijen. De plannen voor de kavelruil zijn nu veel weidevogelvriendelijker.
 Een bufferzone met mogelijkheden voor boeren om op basis van “kruidenrijk grasland”
pakketten voor weidevogelbeheer gunstig voor weidevogels, kunnen afsluiten
 Een inbreng in Gelderland voor meer behoud van weidevogels in het hele Binnenveld.
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De film “Weidevogels in het Binnenveld”
Het zal u niet zijn ontgaan. Onze film is een groot succes geworden en daar zijn we blij mee.
Natuurlijk, ook voor ons zelf, maar vooral omdat door de film veel mensen meer bewust zijn
geworden van de waarde van het Binnenveld voor de weidevogels. Door toename van deze
bewustwording neemt ook de betrokkenheid toe en draagt dat alles bij tot meer draagvlak
onder boeren, burgers en buitenlui voor het behoud van weidevogels in het Binnenveld. En
dat is nodig want we zijn er nog niet. De film ging onder grote belangstelling in première op 25
maart in de Cunera Kerk in Rhenen (voor deze gelegenheid aangepast met tekst in beeld).
Het symfonisch blaasorkest van Ons Genoegen uit Rhenen speelde passende muziek bij de
verschillende onderdelen. Het was feest.

Resultaten WBW
Dit jaar zijn de resultaten goed. Het aantal nesten is nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar.
Voor de kievit is het een gemiddeld jaar geweest met een mooie score van 113 beschermde
nesten waarvan 75 zijn uitgekomen. Voor andere weidevogels wordt het steeds moeilijker,
maar vanwege de kavelruil zijn er nog steeds mogelijkheden. In de bijgaande tabel de cijfers
van 2017 en ter vergelijking die van 2016. Typisch is een verspreiding van de Kievit over het
hele Binnenveld en een trek van de kievit meer naar de Cuneraweg. Mogelijk komt dat omdat
dichter bij de Grift meer maisakkers worden omgezet in zeer intensief grasland. Daar moet de
Kievit niets van hebben. Onderstaande kaart laat de locaties van de nesten zien. Dit jaar in
combinatie met een beeld van de nesten in het WBO gebied.
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Rood; Grutto, Grijs; Kievit, Blauw; Scholekster, Groen; Tureluur, Bruin; Wulp Paars:
Patrijs

Resultaten Broedseizoen 2017 WBW zoekgebied en aansluitende Achterbergse Hooilanden
WBW zoekgebied
Achterbergse Hooilanden. Dit jaar heeft
Bron: eigen vrijwilligers
Sovon geen tellingen kunnen verrichten.
De schatting van ons is als volgt:
Kievit
Aantal nesten
113
Aantal territoria
9
Uitgebroed
75
Grutto
Aantal nesten
0
Aantal territoria
3
Uitgebroed
0
Scholekster
Aantal nesten
3
Aantal territoria
geen
Uitgebroed
3
Tureluur
Aantal nesten
1
Aantal territoria
3
Uitgebroed
1
Wulp
Aantal nesten
1
Aantal territoria
2
Uitgebroed
1
Veldleeuwerik Aantal nesten
0
Aantal territoria
1?
Uitgebroed
0
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Aantallen weidevogelnesten en broedparen in het Binnenveld

Utrecht

Achterbergse Hooilanden
O = alleen de veldleeuwerik
Boerenland tussen de Grift en
Veenweg - Maatsteeg
Gelderland Bennekomse Hooilanden =
Afgegraven gronden SBB
Bennekomse Meent =
bestaand Natura 2000 gebied
Veenkampen (= pachtgrond
van SBB en provincie Gld)
Boerenland tussen de Grift en
Veensteeg – Eemweg Meentweg (incl. 10-bunder)
Totaal weidevogelnesten
Ter weerszijden van de Grift
Utrecht
Overige boerenland tot aan
de Cuneraweg in het westen
Gelderland Overig boerenland tot aan de
Dreeslaan in het oosten
Totaal weidevogelnesten
buiten gebied langs de Grift
Totale aantal nesten van
weidevogelbroedparen
in het Binnenveld

K G
10 12
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3 1 4

O
3

50

1

2

0

0

0

44

15

4

3

0

2

1

8

4

4

0

2

10

2

2

0

101 10 12

0

194 33 26

1 16

106

0

0

5

204

0

0

310

0

0

504 33 26

2016
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3 0 4

2017
O
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T
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2 9*** 3*** 3*** 0*** 2*** 1***

0

2

1

1

0

37

0

2

0

1

0

10

4

3

0

2

1

10

5

4

0

3

1

1

8

4

4

0

3

2

8

4

4

0

3

3

5

0

10

4

2

0

5

0

7

4

2

0

6

0

3

0 118 14

8

0

5

0 109

11

8

0

4

0

5 199 41 22

1 20

5 180

27

23

0

19

5

0

0

60

0

0

1

0

0

76

0

0

3

0

0

3

0

0 190

0

1

2

0

0 220

0

0

1

1

0

8

0

0 250

0

1

3

0

0 296

0

0

4

1

0

4 20

5 476

27

23

4

20

5

9 16
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5 449 41 23

24
Plannen 2018
Het doel van de WBW is de bescherming van weidevogels in het Binnenveld.
Dit doen we door:
 In samenwerking met boeren en loonbedrijven de nesten van weidevogels op te
sporen, te markeren en te beschermen in het Utrechtse deel van het Binnenveld.
 In samenwerking met het Gelderse deel te komen tot een integrale aanpak van de
weidevogelbescherming in het gehele gebied.
 In overleg te treden met beleidsmakers (provincie en gemeenten), terreinbeheerders
(SBB) en de Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld (ANV) t.b.v. weidevogelbescherming in het gehele Binnenveld
 Boeren en terreinbeheerder te stimuleren om op hun gronden het gebruik en het
beheer aan te passen t.b.v. weidevogels
 Publiek meer te betrekken bij weidevogelbescherming (maken van een
weidevogelfilm)
Weidevogelbescherming bestaat tegenwoordig uit nestbescherming en kuikenbescherming.
De nestbescherming verloop voldoende tot goed. Onze vrijwilligers geven bij boeren aan waar
de nesten liggen. Boeren en loonwerkers sparen de nesten tijdens de werkzaamheden op het
land. Zonodig helpt de vrijwilliger om tijdens het zaaiklaar maken van de grond de eieren uit
het nest te halen en na de werkgang weer terug te leggen. Alle bedrijven in het gebied geven
toestemming om de percelen te betreden en verlenen hun medewerking om
weidevogelnesten te beschermen of zijn zelf actief. Op deze wijze zorgen we er voor dat 70%
van de nesten ook uitkomt.
Momenteel zijn 14 mannen en vrouwen van verschillende leeftijd actief. De vrijwilligers zijn
ingedeeld in 2 groepen. De groepshoofden houden intensief contact met de boeren.
Gedurende het leg- en broedseizoen (half maart tot half juni) wordt er naar gestreefd om eens

20180327 jaarverslag 2017 def

24

28 maart 2018

per week de percelen te bezoeken, nieuwe nesten te markeren, en resultaten te noteren. De
resultaten worden gedeeld op de website www.weidevogelbescherming.nl.
De kuikenbescherming vraag de laatste tijd veel meer aandacht. Daar zijn andere
maatregelen voor nodig, te denken valt aan ander beheer van agrarische- en natuurgronden
die meer ingericht zijn voor duurzaam weidevogelbeheer. In overleg met de provincies Utrecht
en Gelderland zetten we daar samen met het ANV Het Binnenveld sterk op in. Dit vraagt veel
energie, betrokkenheid en draagvlak van alle partijen in het veld. Weidevogelbescherming is
daarmee een nieuwe fase in gegaan van nestbeschermers naar gebiedsbeschermers. Het
gaat om die gebieden (wij noemen het bufferzones) waar weidevogels voedsel en
bescherming kunnen vinden voor hun jongen. Om ons streven kracht bij te zetten en van
beelden te voorzien is in 2017 de film Weidevogels in het Binnenveld verschenen. Deze film
wordt op diverse locaties in de regio vertoond. Van de film is ook een trailer gemaakt en er is
een DVD en USB gemaakt. De impact van de film is groter dan gedacht. Mogelijk komt dit ook
door de toenemende aandacht voor weidevogels in het algemeen.
Naar aanleiding van onze pleitnota (voor bufferzones) is er bij de kavelruil in Rhenen een
ander plan voor de Achterbergse Hooilanden gekomen dan aanvankelijk de bedoeling was. Er
is nu (veel) meer mogelijk voor boeren en weidevogels door het beschikbaar stellen van
subsidies in de vorm van weidevogelpakketten door de provincie. De volgende stap is om dit
ook meer aan de Gelderse kant van de Grift te bereiken, op agrarische grond en op
natuurgrond. Onze droom is een natuurkern met daarin en er omheen gronden die ingericht
en beheerd worden volgens de criteria voor duurzaam weidevogelbeheer. Het gaat om
natuurlijke overgangen tussen harde natuur en harde landbouw. Het gaat om een mix van
plas/dras, boeren grond met kruidenrijk grasland en akkers met braakstroken, natuurgrond
en/of landbouwgrond met botanische graslanden en natte stukken met riet en rietgras, etc.
Een palet van natuurlijk beheer, half natuurlijk beheer en agrarische beheer met
weidevogelpakketten.
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Al onze activiteiten worden ieder jaar in een verslag vastgelegd. Het verslag gaat naar de
boeren en bewoners in het gebied en is beschikbaar op onze nieuwe website
www.inhetbinnenveld.nl. en op de website van het IVN, van LEU en van de ANV Het
Binnenveld.
Het drukken van het verslag wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van ruim 20
ondernemers in Achterberg. Dit jaar was er ook vanwege de film veel aandacht voor ons werk
in regionale kranten en op websites. In 2018 worden er in april twee fietstochten voor
Voor 2018 heeft de Gemeente Rhenen weer de nestvergoeding voor beschermde nesten
beschikbaar gesteld.

Prestaties 2018:
 Het inbrengen van onze pleitnota en visiedocument t.b.v. integraal weidevogelbeheer
in het Binnenveld bij diverse bestuurlijke gremia (onze droom realiseren)
 Het vertonen van de film Weidevogels in het Binnenveld op diverse locaties in de
regio.
 Het in overleg en discussie gaan met partijen al dan niet n.a.v. de film over de
weidevogelbescherming, de werkwijze en het belang ervan voor de weidevogels.
 De voortzetting van onze nestbeschermingsactiviteiten en het in stand houden van het
aantal vrijwilligers.
 Een blijvende goede samenwerking van de agrarische bedrijven met de groepshoofden door direct snel overleg bij de nestbescherming.
 Een meer intensieve benadering van de boeren om met hen te spreken over de
mogelijkheden van weidevogelbeheerspakketten in het gebied.
 Een intensiever samenwerken met SBB voor meer kuikenland.
 De organisatie van twee fietstochten door het Binnenveld, tijdens de tocht wordt een
toelichting gegeven over de weidevogels en de bescherming van nesten.

20180327 jaarverslag 2017 def

25

28 maart 2018

 Het maken van materialen t.b.v. educatieve activiteiten ook m.b.v. de film.
 Het leggen van contacten met basisscholen via de scholenwerkgroepen van het IVN,
van Veenendaal en Rhenen en het verzorgen van een 10 tal lessituaties.
 Het verzorgen van diverse artikelen over de weidevogelbescherming voor publicatie in
de Rijnpost, Dorpskrant Achterberg, Veenendaal Totaal en Rhenen –
VeenendaalseKrant
 Het maken en verspreiden van het jaarverslag 2018
Financiën 2018:
Naar verwachting is € 450, = benodigd voor de activiteiten van WBW.
50,= voor de organisatie van bijeenkomsten
300,= voor PR, excursies, het jaarverslag
100,= voor aanschaf van materialen t.b.v. educatie
Leden werkgroep:
De groep telt 14 vrijwilligers.
De leden zijn:
Roelof de Jong (coördinator), John en Nicolien Bakker, Dick van den Berg, Wil van de
Loosdrecht, Rob Moret, Gert ten Haaft, Henk de Kleuver, Louwe Hummel, Berta van der
Weerd, Han van der Pol, Ad Woudstra, Robert Verhagen, Gijs van de Waerdt.

Planten
Verslag plantenwerkgroep 2017
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We zijn als plantenwerkgroep dit jaar begonnen in februari met de sneeuwklokjes wandeling
bij fort Rhijnauwen in Bunnik. Daarna zijn we met elkaar pannenkoeken gaan eten. In maart
zijn we naar Kwintelooijen geweest om naar de uitbottende knoppen van de bomen te kijken.
In april zijn we gestart met het avondprogramma. Tot de zomerstop begin juli stonden er 13
activiteiten op het programma. De eerste twee avonden stonden in het teken van de mossen.
De eerste keer zijn we naar Kwintelooijen gegaan en de week daarna zijn een aantal mensen
druk bezig geweest met het determineren van de mossen.
Nieuw in ons programma was de excursie naar de zandafgraving in Maarn. Een mooie plek
waar de meesten van ons nog niet geweest waren. Dit jaar konden we voor het eerst de
Londotuin in Leersum op een maandagavond bezoeken. Onze dagexcursie ging begin juni
naar de Overasseltse-en Hatertse vennen.
De overige avonden zijn we naar de ons bekende plekken geweest. En ook dit jaar was er een
fietstocht vanaf het Ingense veer in Elst.
Na de zomerstop bezochten we kwekerij Heem in Overberg, het was al een aantal jaren
geleden dat we daar een bezoek brachten. Het was weer een leerzame avond. Hierna
volgden nog twee avondexcursies.
In september was het weer tijd voor de paddenstoelenexcursies op de maandagmiddag. In
totaal waren er zeven excursies, ook was er een avond in de Groenhof om te leren hoe de
paddenstoelen te determineren.
In november hebben we met elkaar het programma voor 2018 vastgesteld. Ina had vorig jaar
al aangegeven dat ze wilde stoppen als coördinator van de plantenwerkgroep. Niemand
voelde zich geroepen om haar op te volgen. Uiteindelijk is besloten dat Magda Buijs in 2018
contactpersoon is. Tineke Wouda heeft ervoor gezorgd dat het programma voor 2018 op
papier kwam en ze heeft ook de ledenlijst van de plantenwerkgroep verzorgd.
We hopen dat we ook in 2018 weer een leerzaam en fijn jaar met elkaar hebben.
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Bomen en Openbaar Groen
De werkgroep zet zich in voor een duurzaam ecologisch groen- en boombeheer in
Veenendaal. Doelstelling daarbij is het bevorderen van duurzaam ecologisch openbaar
groenbeheer, het bevorderen van duurzaam (laan)boombeheer met een hoog percentage aan
inlandse bomen. De werkgroep is een overlegplatform voor de gemeente Veenendaal en heeft
daartoe op vaste tijden overleg met enkele medewerkers van de afdeling Groen van de
gemeente. Door natuurmonitoring in Veenendaal kan worden vastgesteld welke planten en
dieren er in Veenendaal voorkomen en welke plekken voor de natuur van belang zijn.
Binnenkort is er een bijeenkomst waar een toelichting wordt gegeven over het systeem.
Iedereen die interesse heeft is daarbij van harte welkom.
Vogels
In 2017 waren er 36 mensen lid van de Vogelwerkgroep. De belangrijkste activiteit in 2017
was het organiseren van een aantal vogelexcursies.
In de periode van april tot juli zijn we zeven keer (Blauwe kamer, Plantage Willem III -2x,
Wageningen Aboretum en Uiterwaarden, Amerongen Bovenpolder West en Wageningen
Pabstendam) en op een dinsdagavond en eenmaal op een vrijdagavond (Veenendaal) op stap
geweest. Deze excursies gingen naar locaties in de regio en duurden ongeveer twee uur.
Daarnaast zijn we tweemaal in het vroege voorjaar en vier keer in het najaar op zaterdag
vogels wezen kijken. Deze excursies gingen in het vroege voorjaar naar Polder Arkemheen en
Amerongen Bovenpolder Oost en in het najaar naar de Oostvaardersplassen, Ooijpolder,
Ginkelse hei en Polder Arkemheen.
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Enkele opvallende waarnemingen:
In juni zijn we op een vrijdagavond in Veenendaal op zoek geweest naar de nachtzwaluw. Na
ongeveer een uur te hebben gelopen waarin we bijna geen vogels hebben gezien zagen we in
de schemering nog heel goed een nachtzwaluw op een kale tak zitten. Tijdens het vervolg van
de excursie zagen we heel veel
nachtzwaluwen om ons heen vliegen. Het
karakteristieke geluid.
In het najaar werd op Texel een de grote
kruisbek waargenomen. Zelfs op tv werd
hier aandacht aan geschonken. Er bleek
dat deze vogel ook op de Ginkelse heide
was gespot en op de eerste volgende
zaterdag zijn we gaan kijken, Bijgaande
foto laat zien dat we de grote kruisbek
goed hebben kunnen zien.
Het aantal deelnemers varieerde van 9 tot
24 per excursie. In totaal hebben in 2017
150
personen
aan
een
excursie
deelgenomen.
De Groenlingen
De Groenlingen is een jeugdnatuurclub voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar die
belangstelling hebben voor de natuur en er graag meer over willen weten. Een keer per
maand, meestal op de laatste zaterdag van de maand komen de Groenlingen bij elkaar. Door
middel van educatieve activiteiten in en rond de Groenhof en excursies naar bijvoorbeeld het
bos wordt aandacht besteed aan diverse thema´s. Terugkerende thema´s zijn bijvoorbeeld de
seizoenen, diersoorten, maar ook bodem, lucht en water. Daarbij worden ook milieuaspecten
als verontreiniging en vervuiling behandeld. Voor alle onderwerpen wordt voor informatie en
materiaal (werkbladen, leskisten etc.) het documentatiecentrum geraadpleegd. Een aantal
activiteiten vinden plaats in de tuin van de Groenhof of maken gebruik van materiaal uit de
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tuin. Jammer genoeg liep het aantal leden van de Groenlingen het laatste jaar hard terug. Aan
het eind van het jaar is besloten voorlopig te stoppen en te bezien of er in 2018 opnieuw
gestart kan worden. Daartoe worden er nu plannen ontwikkeld door een bredere werkgroep.
De Zwammen
Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar heeft het IVN de jeugdnatuurclub ‘De Zwammen’. De
Zwammen had in 2017 3 leden. Naast diverse educatieve excursies in en om Veenendaal zijn
de jongeren bezig met werken in de natuur. Het opschonen van bospercelen en het knotten
van wilgen zijn ieder jaar terugkerende activiteiten. In 2017 zijn 4 activiteiten georganiseerd.
De werkgroep ‘De Zwammen’ telt twee actieve leden.
PRESTATIES 2017:
 Onderhoud wilgenknotten te Ederveen
 Onderhoud vogelbosje op erf te Ederveen
 Onderhoud Landgoed Kernhem
 Sneeuwwandeling Prattenburg.
Groene Blad en Internetsite
Groene Blad
- 5 afleveringen van Het Groene Blad zijn geproduceerd, te weten in februari, mei, augustus
(themanummer), oktober en december.
- Het aantal te drukken exemplaren (+480) volgt het aantal in het ledenbestand.
- Het bezorgteam bezorgde Het Groene Blad in Veenendaal, Rhenen, Elst en Amerongen.
De bezorging op de overige adressen buiten Veenendaal, worden door de drukker Editoo
via Sandd verstuurd.
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Internetsite
 De website waaordt gemiddeld 1000 keer/maand. bezocht, waarvan 80% ook echt kijkt.
200 bezoekers/mnd. keren meer dan eens terug. Hierbij wordt opgemerkt dat
natuurpaden veruit het meest wordt bezocht. Kortom een mooi resultaat.
 Dit jaar is in navolging van de landelijke IVN site, de website van de afdeling vernieuwd.
Toelichting
Totaal werden er 765 uren besteed
 Redactiewerk Groene Blad: 5 (nummers) x 36 uur = 180 uur
 Contentbeheer Site: 150 uur
 Afstemmingsoverleg werkgroep intern: 5 x 3 pers x 2½ uur = 37,5 uur
 Afstemmingsoverleg met overige IVN-werkgroepen: 5 uur
 Coördinatie: 60 uur
 Bezorgen Groene Blad (incl. coördinatie): 16 (wijken) x 3 (uur) x 5 (nrs) = 240 uur

Leden werkgroep
GB&I Werkgroep: Peter van Krugten (coördinator), Nico Bosman (Redacteur Groene Blad),
Arie Bons (Webmaster IVN Veenendaal-Rhenen site) en Karel Haag (bestuurscontactpersoon).
Contact Adverteerders: Gert ten Haaft
Bezorgteam: B. Berg, J. Bom, I. Kanij, N. van Druten, E. Dijkstra, R. Eding, W. Drost, I. Koster,
J. Mulder, L. den Oudendammer, I. Marsman, A. Rijneveld, J. Snieder, H. van Tergouw, N.
van 't Veer en T. Wouda.
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PR-werkgroep
Doelstellingen van de werkgroep
 werven van nieuwe leden en donateurs
 bevorderen en stimuleren van actief lidmaatschap van de vereniging
 uniforme en regelmatige communicatie over activiteiten in lokale media
 informeren van geïnteresseerden, bijvoorbeeld door aanwezigheid op
informatiemarkten
 ondersteunen van andere werkgroepen op gebied van publiciteit.
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Toelichting
- De werkgroep bestond uit de volgende leden: Marijke Brattinga coördinator, Peter van
Krugten, Bert Berg, Gerard van Huffel, Henk de Kleuver en Cokkie Gadella.
- De werkgroep is in 2017 negen maal bij elkaar geweest. Leden van de groep hebben op
tal van evenementen acte de présance gegeven waaronder de geraniummarkt, de
bijenmarkt, natuurmoment Kwintelooijen, en de nieuwjaarsborrel. Ook is, zoals
afgesproken, promotiemateriaal uitgedeeld bij belangrijke excursies, zoals de paddentrek,
het burlen van de herten en op het Diddersgoed. Deze aanpak blijkt effectief te zijn en
heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd.
- Onze werkgroep onderhoudt nog steeds goede contacten met Rhenendael, de
buitenschoolse opvang en sinds kort ook met het Ontmoetingshuis in de wijk Oost. Wij
mogen daar middels folders en televisiebeelden het IVN promoten en organiseerden daar
in 2017 een aantal activiteiten voor kinderen. Oost is een nieuwe wijk met veel jonge
mensen. Wij hopen op deze manier kontakten te leggen met vooral jonge enthousiaste
potentiële nieuwe leden. Zodra de nieuwe folder klaar is zal deze dan ook eenmalig met
de Veenendaalse Krant worden meegegeven. De verkoop van artikelen loopt wat terug en
onze voorraad is, m.i. veel te groot.
- Voor het jaar 2017 is ons streven door te gaan met het uitdragen van de IVN-boodschap,
nog serieuzer werk te maken van de ledenwerving en tot een nauwere samenwerking te
komen met de mediatheek wat betreft in- en verkoop van materialen en prolongatie van
onze aanwezigheid op grote evenementen. Ook hopen we binnenkort onze nieuwe folder
te kunnen presenteren.
- Al deze activiteiten staan of vallen met het feit of wij genoeg mankracht hebben om dit
alles te realiseren. Door privéomstandigheden zijn er veel mensen afgevallen en de
spoeling is op dit moment wel erg dun.
- Wij zijn dus op zoek naar een paar nieuwe enthousiaste PR-leden. Wie wil onze
gelederen komen versterken? We vergaderen 1x per twee maanden.

Overige activiteiten
Diverse activiteiten
Tijdens open monumentendag hebben gidsen van ons rondleidingen gegeven rond kasteel
Amerongen. Ook stonden we er met een informatiestand. Onze aanwezigheid daar was een
groot succes.
In het voorjaar heb ik, samen met Harald Arissen een excursie verzorgd in de Blauwe Kamer
voor een groep van 12 vrouwen uit Rhenen, genaamd “Vrouwen zoals wij”.
Voor de buitenschoolse opvang werd een les en een excursie verzorgd in de wijk Oost
In de woongroep Rhenendael heeft Harald Arissen een prachtige lezing gehouden over
dassen. Harald heeft ook voor een kinderdagverblijf in west een boswandeling begeleid.
Twee activiteiten moesten wegens slechte weersomstandigheden worden afgelast.
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Moestuincursus
Seizoen 2017 is er voor de tweede keer een moestuincursus gegeven.
Docenten: Saskia Kool en Dorthy Reijn. Lidia den Oudendammer is eventueel beschikbaar bij
uitval van een van beiden.
Dorthy heeft mede het nieuwe moestuinboekje van IVN ontwikkeld. Samen met AH was er
een grote actie waarbij IVN afdelingen die de moestuincursus zouden geven € 200 zouden
ontvangen.
Cursusbedrag was € 12,50
In totaal hebben 13 deelnemers meegedaan aan de cursus van 3 avonden plus 1 excursie.
Van het bedrag (€ 200) van IVN hebben alle deelnemers en de docenten het boekje ‘Goed
gezaaid’ van Angelo Dorny ontvangen. Dorthy ontving het naslagwerk Moestuinieren in de
praktijk. Daarnaast kregen allen het nieuwe moestuinboekje van IVN.
Gedurende de cursus ontvingen deelnemers zaden en plantjes die van het cursusgeld betaald
werden. (Kosten voor zaden, potgrond, compost, koffie, thee, koekjes).
Plannen 2018
In 2018 gaat er weer een moestuincursus gegeven worden.
Docenten: Saskia Kool en Dorthy Reijn. Lidia den Oudendammer zal eventueel beschikbaar
zijn bij uitval van een van beiden.
Data:
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22 maart, 19 april, 17 mei 2018.

Het streven is om weer met 12 deelnemers van start te gaan. Gezien het enthousiasme van
afgelopen jaren verwachten we dit weer te kunnen realiseren. Met minimaal 8 deelnemers
gaan we van start.
Het cursusbedrag van € 12,50 lijkt nog steeds voldoende om de kosten te dekken.
Zaden ed zullen weer aangeschaft moeten worden. Daarnaast voor elke cursist het
moestuinboekje (à € 3,95)
Gebruik Groenhof door derden
De vergaderruimte van de Groenhof werd afgelopen jaar – naast de vaste activiteiten van IVN
(mediatheek, lezingen en werkgroepen) en Groei & Bloei – ook gebruikt door andere
verenigingen (de zogenaamde derden). In 2017 werden ruimtes in de Groenhof in totaal 19
keer gebruikt via IVN en 35 keer via Groei & Bloei door de verenigingen:
 Vereniging Veenendaalse Imkers De Immenhof
 Studiegroep pollenonderzoek in honing
 Bridgeclub Hartenvrouw (via Groei & Bloei)
 Video en filmvereniging Beter Beeld (via Groei & Bloei)
De zalen in de Groenhof kunnen ook incidenteel gehuurd worden, hetgeen in 2017 eenmaal is
voorgekomen voor een bijeenkomst van Groen Links.
Nieuwsbrief IVN Veenendaal-Rhenen
In 2013 werd gestart met het uitgeven van een maandelijkse Nieuwsbrief voor alle leden. De
Nieuwsbrief wordt via e-mail verzonden. De Nieuwsbrief is een aanvulling op de bestaande
communicatiemiddelen en probeert waar mogelijk in te spelen op de actualiteit.
In 2017 is de Nieuwsbrief 13 keer verschenen, waarvan één keer bij een bijzondere
gelegenheid.
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NatuurWerkt!
Het jaar 2017 is voor de werkgroep “NatuurWerkt!” in veel opzichten succesvol geweest. Het
aantal deelnemers varieerde van 45 tot 50. Om verschillende redenen zijn deelnemers
vertrokken, maar ook nieuwe deelnemers kwamen.
Nieuwe deelnemers werden aangemeld door gemeentelijke instanties, door
welzijnsorganisaties, of kwamen op eigen initiatief. Het hele jaar door werd er op 3 locaties
gewerkt: op dinsdagmorgen op landgoed Remmerstein, op woensdagmorgen op landgoed
Prattenburg en op donderdagmorgen in de natuurterreinen tussen Veenendaal en Amerongen
in opdracht van het Staatsbosbeheer. De werkochtenden waren, over het hele jaar genomen,
goed bezet en de opdrachtgevers toonden zich tevreden over het resultaat.
Werkkleding:
Vrijwel alle deelnemers hebben in 2017 een fraaie werkjas ontvangen. Het geld hiervoor
(€ 4500,-) is geschonken door de RABO bank Ede-Veenendaal. Op 24 augustus vond in Ede
de feestelijke cheque overhandiging plaats.
Door de provincie Utrecht werd in het kader van het project: ‘Groen aan de Buurt’, een bedrag
van € 1000,- beschikbaar gesteld voor werkschoeisel. Voor dit bedrag konden we vrijwel
iedereen van een paar gevoerde veiligheidslaarzen voorzien.Tenslotte waren er werkbroeken
en overals beschikbaar, geschonken door een bedrijf uit Elst (Bet.), die deze kleding uit de
handel had genomen.
Materiaal/gereedschap:
Het hele jaar door was er voldoende gereedschap beschikbaar om de werkzaamheden uit te
voeren.
Een anonieme gever verstrekte ons 5 nieuwe, zogenaamde Sneeboerspaden, die zeer goed
voldoen. Een bedrijf in Veenendaal dat machines en gereedschap voor de groenvoorziening
levert, heeft kosteloos onze botte snoeitangen geslepen.
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Vrijwilligersfeest:
Op 9 november vond voor de vierde keer het jaarlijkse vrijwilligersfeest plaats op
Remmerstein.
’s Middags werden de feestgangers in 2 groepen rondgeleid op Kwintelooyen o.l.v. 2 ervaren
IVN gidsen. Halverwege de excursie/rondleiding werden de feestgangers getrakteerd op een
borrel, snert en diverse andere versnaperingen.
Op 31 augustus werd er ’s middags in de tuin van Remmerstein een gezellige barbecue
georganiseerd voor de vrijwilligers.
Parelfonds:
Voor Remmerstein was 22 juni een belangrijke dag: oplevering Parelfonds. Dit provinciale
fonds had subsidie verstrekt voor herstel van diverse belangrijke onderdelen van de tuin en
duiventoren.Vertegenwoordigers van dit fonds kwamen 22 juni inspecteren of de gelden goed
waren besteed.
Voor de deelnemers van ”NatuurWerkt!” hield dit in, dat er nog wat extra uurtjes aan de tuin
moesten worden besteed om de subsidieverstrekker tevreden te kunnen stellen en dat lukte.
Financiën:
De uitgaven van de werkgroep voor onkostenvergoedingen aan de werkers, koffie met koek,
gereedschap, vrijwilligersfeest en diverse kleine uitgaven werden gedekt door de
vergoedingen van de opdrachtgevers. De werkgroep heeft in 2017 kostenneutraal gewerkt en
er hoefde dus geen beroep gedaan te worden op de algemene middelen van het IVN.
Plannen 2018, werkgroep “NatuurWerkt!”
- Voor het jaar 2018 worden geen ingrijpende wijzigingen verwacht.
- Het aantal deelnemers zal mogelijk stijgen tot 55 a 60.
- In het voorjaar zal er waarschijnlijk weer een informatieochtend in De Groenhof
plaatsvinden.
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Er zal dan eerst een redactioneel stuk in de lokale media verschijnen en de diverse
instanties en welzijnsorganisaties zullen worden uitgenodigd.
De 3 werkochtenden zullen niet worden uitgebreid, hoewel enkele natuurbeheerders
al hebben aangegeven graag van de diensten van onze werkgroep gebruik te willen
maken.
De voorraad gereedschappen is in principe voldoende, hoewel uitbreiding van het
aantal Sneeboerspades en Betuwse kleispades wenselijk is.
In november wordt het eerste lustrum gevierd en we hopen dat ook dan huize
Remmerstein weer voor ons beschikbaar is. Het Staatsbosbeheer zal worden
benaderd om ook een bijdrage aan dit lustrum te leveren.
Onze flyers, die vooral voor PR doeleinden worden gebruikt zijn vrijwel op. In 2018
zullen er nieuwe worden gemaakt.
Wat de financiën betreft: het is de intentie om ook in 2018 weer kostenneutraal uit te
komen. Aangezien de hoogte van de uitgaven nog enigszins onzeker is, vraagt de
werkgroep om een bedrag van € 250,- op de begroting op te nemen.

Duurzaamheid
De werkgroep stelt zich ten doel om Duurzaamheid binnen IVN gestalte te geven.
De werkgroep bestaat uit vaste leden Saskia Koolen en Dorthy Reijn (Coördinator). Bij
activiteiten wordt er een beroep gedaan op diverse leden van IVN Veenendaal-Rhenen.
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Verslag 2017
In 2017 heeft de werkgroep zich voor de derde keer bezig gehouden met de Dag van de
Duurzaamheid. Dorthy heeft namens IVN de diverse vergaderingen van Samen Duurzaam
Veenendaal bezocht. De gemeente Veenendaal stimuleert activiteiten op gebied van
duurzaamheid en verleent subsidie aan Samen Duurzaam
Veenendaal t.b.v. deze markt.
Op 7 oktober werd een duurzaamheidsmarkt gehouden op het
Stadsstrand, waarvan IVN een van de deelnemers was.
De marktkraam werd ingericht met divers IVN materiaal,
spelletjes voor kinderen en aandacht voor ‘tegel eruit, plant
erin’.
Voorbijgangers kregen een tasje van IVN (Groene
Stapstenen) met informatie en een appel (appels met een vlekje).
Het was bijzonder koud en er waren wat minder passanten. Toch was het weer een geslaagde
dag. In november 2017 zijn Saskia en Dorthy bij elkaar gekomen om de dag te evalueren.
Enige opmerking is om deze markt niet meer in oktober te houden. Voor de rest hebben we
een goede inrichting van de kraam en is er goede en gezellige samenwerking tussen degenen
die de kraam bemannen.
Plannen voor 2018:
Het is nog niet duidelijk of er dit jaar een markt zal zijn op de Dag van de Duurzaamheid. De
tijd van het jaar is door meerdere deelnemers als minpunt ervaren. Daarnaast zijn er
gemeenteraadsverkiezingen en diverse leden van Samen Duurzaam Veenendaal zijn politiek
actief dus hebben hun handen al vol. Wellicht wordt het voorjaar 2019 voor er weer een markt
komt.
Saskia en Dorthy hebben voor onze IVN afdeling vier ‘Schone Stappen’ wandelingen
georganiseerd. Deze komen in de publieksfolder. Elk seizoen gaat er in een van de wijken van
Veenendaal een wandeling plaatsvinden waarbij afval geraapt wordt. Deze wandelingen gaan
gegidst worden door Saskia Koolen en Ton Ezendam, waarbij Ton ook voor de afvoer van het
afval zal zorgen.
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Bijlage 1: overzicht ondersteuning Scholen Veenendaal
IVN Afdeling Veenendaal-Rhenen e.o.

Jaarverslag

2017

Werkgroep Scholen Veenendaal
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3

BSO Kwink Scooby Doo

4

CBS Tamim

5

Calvijnschool

6

Het Perron/CSV

7

De Burcht

8

De Ceder

9

De Grondtoon

10

De Plantage

11

De Schakel

12

De Steenblok

13

Het Visnet (Overberg)

14

De Windroos

15

Engelenburgschool

16

Het Baken - 1

1gr6

17

Het Baken - 2

1gr6

18

Het Erf

19

Het Mozaiek /Wereldkidz

20

Het Speelkwartier

21

Het Visnet (Elst)

22

25

Juliana van Stolbergschool Hoofdlocatie
Juliana van Stolbergschool - Sterke
arm
Juliana van Stolbergschool/School
Juul
Montessorischool

26

Oranjeschelp

27

Patrimoniumschool

28

Rehobothschool

29

School/Alex

23
24

gr. 5

1gr5

boomfeestdag

1gr6

BSO Kwink +KluppluZ

Diddersgoed

slootjesexcursie

1gr8

Beatrixschool

2

Groenhoftuin

Zorg voor de
natuur - nov.

1gr8

1

herfstexcursie

zorg voor de
natuur maart

zorg voor de
natuur - jan.

Scholen

1gr6
gr.6
gr,1p2,1p1

gr.2
gr. 6a en
6b

1gr8

1gr8

1gr6

gr.5a, 5b

1gr5

gr.6

gr.5/6
1gr8

1gr8

2gr7

1gr8

gr.1 en 2

1gr5
4b

1gr 5b

gr.5b

1gr1,2,3,

1gr3/4

gr.7a en
7b

gr. 4a en
4b

gr 4a,4b

gr.8

gr. 1-2

1gr8

gr.5-6

gr.3/4,
1/2/3/7
gr, zeistr
blauw

de blink
blauw

gr.6
3gr6

gr.3c

1gr8

1gr8

gr.6

sub-totaal aantal leerlingen

164

172

328

25

343

249

24

sub-totaal aantal groepen

7

8

14

1

18

11

1

sub-totaal uren in 't veld

28

56

115

3

96

53

12

Plusklas
30

Vuurvlinder
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Totaal aantal leerlingen

1305

Totaal aantal schoolgroepen

60

Totaal bestede uren in het veld

363,0

Totaal voorbereidingsuren

100,0

cursus EDSO/3 dagdelen

juni/juli

aantal
gidsen

juni

aantal
uren

IVN nationale slootjesdag

2

60

16

3

20

8

2

juli
1

40

20

3

6

6

vergaderingen SWG: 3 maal

54

16

coordinaterenvergaderingen

8

2

20

92

32

Gidsen

in 2017

Totalen

3

120

Grand-totaal

34

aantal
volwassenen

Mei

aantal
kinderen

Hengelsportvereniging “De
Rietvoorn”
Bijenmarkt

aantal
groepen

Datum

Extra activiteiten

aantal kinderen

1425

Ina Doedens

Heleen Veldman

Janny Groenleer

Jannie van der Linden
(coordinator)

aantal groepen

63

aantal mensuren

555,0

Henriette Prins

aantal gidsen

11

Dorthy Reijn
Cokkie Gadella
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