Jaarverslag secretariaat 2017, IVN West-Betuwe
Ook in 2017 is het bestuur niet voltallig geweest.
Leendert de Bie heeft door ziekte zijn taken tot een minimum moeten beperken. Hij heeft nog wel de
werkzaamheden t.a.v. de toegang tot de e-mailadressen IVN op zich genomen en hij verzorgt Facebook.
Lieneke Teunissen is definitief gestopt met de website en de nieuwsbrief.
De website is overgenomen door Els Bary, de nieuwsbrief zal verzorgd gaan worden door Miny Krijgsman.
De contacten richting pers zijn dit jaar weer waargenomen door Kinie Lont.
Sietse Halma heeft een dringende oproep gestuurd aan alle leden voor aanvulling van het bestuur. Hierop is
een aantal reacties gekomen. We hopen in 2018 een opvolger voor de aftredende en niet hernoembare
penningmeester Boukje van Leijen te hebben gevonden.
We hebben als IVN West-Betuwe meegedaan met het project “Tiel is supporter van Schoon!” Hiervoor zijn in
2017 twee keer met een grote groep de uiterwaarden van de Waal schoongemaakt. Met dank aan Boukje van
Leijen voor de goede organisatie van deze activiteiten in samenwerking met Duurzaam Rivierenland.
Op de website van IVN West-Betuwe worden alle activiteiten aangekondigd. Ook worden mensen via
Facebook op de hoogte gehouden.
We hebben als IVN op 7 september deelgenomen aan het Oogstfeest in de Pluk te Geldermalsen.
De geplande ledendag naar Tiengemeten is niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. We zullen in
2019 weer een ledendag gaan organiseren.
Tijdens de ALV waren 18 leden aanwezig. Naast de huishoudelijke onderwerpen werd er een inspirerende
lezing gegeven over de weidevogelstand door Gerrit Zeldenrust.
Nagenoeg alle deelnemers aan de Natuurgidsenopleiding, die in samenwerking met het Stroomhuis Neerijnen
in 2016 van start is gegaan met 28 deelnemers, hebben alle lessen gevolgd. De opleiding wordt in april 2018
afgerond. We hopen dat de nieuwe gidsen zich gaan inzetten binnen de vereniging en wellicht ook binnen het
bestuur en dat er daardoor ondermeer weer kinder- en jongerenactiviteiten gestart kunnen worden.
Er is een zeer actieve groep leden die de gidsenopleiding samen organiseert.
Vanwege de te kleine ruimte aan de dr. Schaepmanstraat in Tiel zijn de bijeenkomsten van de
Vogelwerkgroep voortgezet in een lokaal van ROC Rivor, Bachstraat 1, Tiel. De overige activiteiten van IVN
West-Betuwe blijven gehouden worden aan de dr. Schaepmanstraat.
Leendert de Bie is coördinator van de Gidsenwerkgroep. Monique Welle en Marijke Mauritz zijn coördinatoren
van de Plantenwerkgroep. Els Bary en Piet Scholtens zijn coördinatoren van de Vogelwerkgroep. De
werkgroepen functioneren uitstekend en het bestuur is waar nodig bereid om deze te ondersteunen.
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