Jaarverslag IVN-Losser 2017
Inhoud
Voorwoord
IVN/Nederland / de afdeling Losser
Activiteiten van de werkgroepen.
Voorwoord
In het jaar 2017 is de Natuur Gidsen Opleiding afgerond. Dit heeft een flink aantal
nieuwe gidsen opgeleverd, waarvan enkelen actief zijn binnen het IVN-Losser.
Dank zij de inzet van veel vrijwilligers konden we ook dit jaar weer de vertrouwde
wandelingen, de bibliotheeklezing, het landschapsonderhoud en de Nationale
Nachtvlindernacht organiseren. Ook dit jaar trokken deze activiteiten weer de nodige
belangstelling.
Het bestuur wil hierbij de vrijwilligers bedanken voor hun fantastische inzet. Alleen
dankzij hen kan ook het komende jaar weer een succesvol natuurjaar worden.
Het bestuur wenst allen een goed natuurjaar toe.
Het bestuur.

IVN afdeling Losser
De afdeling Losser is op 4 september 1959 opgericht en staat geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel onder nr. V-075391. Onze afdeling behoort tot de regioafdeling Twente
zuidoost. Eind 2017 telde onze afdeling 56 actieve leden / vrijwilligers, verdeeld over zes
werkgroepen.
Daarnaast hadden we 60 donateurs.
De leden zijn lid van de afdeling Losser en van de landelijke vereniging. Daarom
ontvangen leden naast de nieuwsbrief van het IVN-Losser ook vier keer per jaar het
landelijk ledenmagazine ‘Mens en Natuur’. Donateurs steunen onze afdeling en
ontvangen alleen het afdelingsblad ‘de Natuurbode’ / nieuwsbrief.
Aantallen over de laatste tien jaar.
Overzicht van het aantal leden(L) en donateurs (D) sinds 2007 tot en met 31 december
2017:
Jaar
L
D

‘07
106
102

‘08
109
98

‘09**
60**
95

‘10
56
85

‘11
52
80

‘12
54
78

‘13
53
73

‘14
50
70

‘15
49
68

‘16
50
66

‘17
57
59

Contributie in 2017.
Leden.
De contributie bedraagt € 20,00 per jaar voor een gewoon lid en € 10,00 voor een
gezinslid. Alle leden staan ingeschreven als lid bij de landelijke IVN vereniging.
Hieraan wordt per lid € 10, en per huisgenootlid € 1,60 afgedragen. Hierin is onder
andere een aanvullende WA-verzekering tijdens IVN-activiteiten begrepen.
Donateurs.
Donateurs betalen minimaal € 12,50. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de afdeling.
Bestuur
Het bestuur bestond uit de volgende personen:
Wout Schuit, penningmeester a.i.
Rob Melchers, secretaris en beheer Facebook
Dinant Wes
Anke Polman

In het bestuur zijn vacatures voor een voorzitter en een penningmeester.
Adressen:
Secretariaat: email: ivnlossersecretariaat@gmail.com
post: Wilgenkamp 1-A
7581 HA Losser
website: http://ivn.nl/losser
facebook: https://www.facebook.com/IVNLosser
Van de bestuurstafel.
Dit jaar zijn er diverse veranderingen binnen het IVN-Losser.
Om te beginnen heeft de ‘Natuurbode’ plaatsgemaakt voor een digitale nieuwsbrief.
Daarnaast hebben we besloten om in de toekomst nog maar één Algemene
Ledenvergadering per jaar te organiseren.
Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om de vacatures in het bestuur op te vullen.
Ook het aantrekken van vrijwilligers voor andere activiteiten heeft niet het resultaat
gehad waarop we hadden gehoopt.
Het aantal werkgroepen is dit jaar verminderd. De werkgroepen ‘Landschapsonderhoud’
en ‘Buitengebied’ hebben hun activiteiten beëindigd.
Verder heeft het bestuur geconstateerd dat het, door de vergrijzing van onze afdeling,
steeds moeilijker wordt om alle activiteiten te blijven organiseren. Om onze activiteiten
ook in de toekomst te kunnen blijven organiseren hebben we het initiatief genomen om
met het IVN-Oldenzaal in gesprek te gaan over een vergaande samenwerking c.q. fusie.
Deze contacten zijn nog maar net op gang gekomen en zullen het komend jaar worden
voortgezet.
Activiteiten van de werkgroepen
Landschapsbeheer en Buitengebied.
De werkgroepen ‘Landschapsbeheer’ en ‘Buitengebied’ zijn in 2017 opgeheven. Het
landschapsbeheer in de Duivelshof wordt nu uitgevoerd onder leiding van
Natuurmonumenten. Enkele van onze leden zetten via deze weg hun activiteiten voort.
Schoolgidsen
In de activiteiten van deze werkgroep zijn geen veranderingen opgetreden. Op de
gebruikelijke wijze zijn het waterproject en het herfstproject uitgevoerd. Beide projecten
zijn goed verlopen. De belangstelling van het Primair Onderwijs voor deze projecten is
nog steeds groot.
Scharrelkids
In samenwerking met het IVN-Oldenzaal is er in elk jaargetijde een scharrelkids-doe-dag
georganiseerd. De belangstelling voor deze bijeenkomsten is groot. Bij elke bijeenkomst
nemen enkele tientallen kinderen deel.
Kruidentuin
Deze werkgroep heeft ook dit jaar weer gezorgd voor het onderhoud van de kruidentuin
bij het Verpleeg- en Verzorgingshuis St. Maarten. De werkzaamheden zijn op de
gebruikelijk wijze uitgevoerd.
Nachtvlinders
Deze werkgroep inventariseert de nachtvlinders in de gemeente Losser. De
inventarisaties vinden op meerdere terreinen binnen de gemeente plaats. Daarnaast
organiseert deze werkgroep ook activiteiten in het kader van de jaarlijkse Nationale
Nachtvlindernacht.

Natuurgidsen
De natuurgidsen hebben in 2017 de volgende publieksactiviteiten georganiseerd:
- winterwandeling
- publiekslezing in de bibliotheek
- paddenstoelenwandeling
- deelname aan Groene Zondag
De natuurgidsen hebben besloten zich in de toekomst te richten op de
paddenstoelenwandeling, de winterwandeling en de publiekslezing. Er komt geen
voorjaarswandeling meer. Ook wordt er niet meer meegedaan aan een eventuele
plantenkijkdag/IVN-dag.
Werkgroep cursus
In het afgelopen jaar is de natuurgidsenopleiding afgerond. De deelnemers hebben het
diploma behaald. Veel van hen zijn nu actief binnen de diverse werkgroepen van het IVNOldenzaal en het IVN-Losser.
De werkgroep cursus heeft op dit moment geen andere activiteiten.
IVN-dag
De IVN-dag is dit jaar niet uitgevoerd zoals gepland. Tijdens de IVN-dag heeft
Natuurmonumenten het lentefeest georganiseerd in het Arboretum Poortbulten. Wij
hebben toen niet de gebruikelijke activiteiten uitgevoerd. We zijn die dag wel aanwezig
geweest om in het kader van de landelijke slootjesdag kinderen te laten kennismaken
met waterdiertjes. Als aanvulling daarop hebben we nog een activiteit georganiseerd
over spinnen.

Financieel jaarverslag IVN-Losser 2017
REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2017
Begroting 2017 Begroting 2018
Rekeningsoort
Inkomsten Uitgaven Inkomsten2Uitgaven2Inkomsten3Uitgaven3
1110 | Gidsen uitg.
156
400
200
1120 | Schoolgidsen
282
250
300
1130 | Landschapsbeheer uitg.
150
1140 | Kruidentuin
100
100
100
1150 | Buitengebied
40
1160 | Vlinderwerkgroep
65
90
90
1170 | IVN-dag uitg.
29
80
50
1180 | Scharrelkids
58
70
70
1210 | Natuurbode
410
400
1240 | Natuurgidsencursus
150
1310 | Bestuurskosten
76
120
100
1320 | Bijeenkomsten
250
420
350
1330 | IVN-Landelijk
421
401
472
1340 | NMO
50
50
50
1350 | Bankkosten
188
150
200
1510 | Diversen
169
150
200
2010 | Contributies
2015 | Contributies Huislid
2020 | Donaties
2030 | Giften
2040 | Subsidies
2050 | Rente spaarrek.
2110 | Gidsen ink.
2120 | Landschapsbeheer ink.
2240 | IVN-dag Ink.
2510 | Diversen ink.
Batig Saldo
TOTAAL

892
740
189
490
1
333
54
2.849

BALANS per 31-12-2017
Rekeningsoort
Activa
0200 | RABO betaalrek.
1.377,11
0300 | RABO spaarrek.
4.794,52
0410 | Nog te ontvangen
91,61
0420 | Vooruit betaald
0900 | Algemene reserve
0510 | Nog te betalen
0520 | Vooruit ontvangen
Vermogen
6.263,24

850

784
80
738
200
500
200
-

775
200
490
400
120
100
597
2.849

2.935

Passiva

4.650,00
42,42
1.570,82
6.263,24

64
2.935

2.502

320
2502

