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Jaarplan 2019
Dit jaarplan is met dezelfde aandachtsgebieden gebaseerd op ons jaarplan 2018 en ons
meerjarenplan 2015-2019. Daarbij willen wij ons nog meer richten op regionalisering, activiteiten
voor jeugd en jongeren, de verzorging van excursies door onze IVN-landschaps- en natuurgidsen en
een meer op de klant communicatie over onze excursies.
De op de natuur gerichte visie van IVN wint voor ons nog steeds aan actualiteit: “IVN laat je leren van
de natuur en verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot
milieubewust handelen”. Bij de realisatie blijven wij ons richten op natuurbeleving en onze zorgen
over duurzaamheid.
Wij houden ons niet bezig met het verwerven van natuurgebieden, maar richten ons op mensen
omdat wij de opvatting hebben dat het behoud van onze natuur vooral afhankelijk is van de
waardering die mensen daarvoor opbrengen. Op dit punt zijn wij de grootste Provinciale (meer dan
4000 leden in Limburg) en IVN is de grootste Landelijke organisatie met deze missie.
Naast onze reguliere activiteiten zoals IVN Natuur- en Landschapsgidsen opleidingen, ons aanbod van
excursies aan derden, korte cursussen (aan leden en niet leden), de inzet van Cursus Coaches bij de
controle en begeleiding van cursussen, nascholing van gidsen, inspiratie- en studiedagen, etc.,
richten wij ons in 2019 vooral op:

Regionalisering.
De Limburgse afdelingen vormen het fundament waarop het werk van het IVN District gebaseerd is.
De regionalisering is door de Landelijke IVN organisatie statutair vastgelegd, maar wat ons betreft, is
die vooral bedoeld als ondersteuning van onze afdelingen. Een aantal afdelingen is te klein om alle
bestuurlijke taken adequaat te realiseren en daardoor beperkt in staat om cursussen en andere
educatieve werkzaamheden te organiseren. Binnen de vijf Limburgse regio’s is de noodzakelijke
kennis vaak wel voorhanden en zijn de reisafstanden beperkt, zodat de noodzakelijke contacten
mogelijk zijn. Daarbij kan samenwerking binnen de regio de basis vormen voor een nog bredere
extern gerichte samenwerking.
Ter ondersteuning van dit proces van samenwerking heeft het IVN District in 2017 per regio een lijst
met docenten / sprekers opgesteld, die afdelingen kunnen gebruiken bij de invulling van hun
programma’s. Op deze lijsten (via het cursusloket opvraagbaar) staan alle personen die de afgelopen
drie jaar een bijdrage geleverd hebben. De financiële middelen daarvoor hebben wij onder de post
regionaal beleid geplaatst.
- Voor het cursusloket is Tineke de Jong de persoon binnen het DB die
onduidelijkheden kan helpen oplossen en vragen kan beantwoorden.
- Een update van de sprekers / docentenlijst (cursusloket) per regio zal iedere 2 jaar
aangepast worden (volgende update in 2019).
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Graag willen wij de nieuwe leden van het verjongde Algemene Bestuur de gelegenheid geven om een
nieuw meerjarenplan 2020-2024 te gaan schrijven, en zo bij te dragen aan:
- Een intensievere samenwerking.
- De realisatie van wensen van afdelingen.
- Een verbeterde communicatie tussen afdelingen/regio’s/werkgroepen van het
District.
Aanspreekpunt: Arie Boersma

Ledenbinding.
Naast ledenwerving vormt ledenbinding een centraal thema binnen onze organisatie. Binnen onze in
het meerjarenbeleid 2015-2019 geformuleerde missie en visie geven wij nieuwe en bestaande leden
een plaats door ze te laten participeren in activiteiten en aan te moedigen in wat zij kunnen en willen
doen. Op die manier zijn zij vaak jarenlang actief binnen onze organisatie en vormen het kloppende
hart.
Wij gaan de binding met afdelingen en regio’s versterken met regionaal georganiseerde
introductieprogramma’s voor nieuwe en bijna nieuwe leden. Met onze aanwezigheid bij veel
activiteiten willen wij voor iedereen aanspreekbaar zijn en benadrukken dat onze organisatie
horizontaal is opgebouwd.
Aanspreekpunt: Arie Boersma

Natuur- en landschapsgidsenopleidingen, nascholing gidsen.
Scholing van gidsen is en blijft bij IVN heel belangrijk voor het uitdragen van onze boodschap. Zij
onderstrepen de dynamiek van de natuur, ook in het belang van onze samenleving. Het aanbieden
van excursies op maat via het Excursieloket zal bijdragen aan betere excursies, toegenomen
vaardigheden van onze gidsen, een groter zelfvertrouwen en de herkenbaarheid van IVN bij een
breder publiek. In de regio’s wordt steeds meer gewerkt met een meerjarenplanning voor opleiding
en nascholing, zodat continuïteit gewaarborgd is.
In 2019 staan de volgende activiteiten gepland:
Regio Noord: afronding van de Landschapsgidsenopleiding.
Regio Noord: voorbereiding van een Natuurgidsenopleiding die in najaar 2019 van start gaat.
Regio Midden: voorbereiding van een Natuurgidsenopleiding die eind 2019 van start gaat.
Westelijke Mijnstreek: voorbereiding van een Natuurgidsenopleiding die in 2020 van start gaat.
Regio Maas & Mergelland: de in 2017 gestarte Natuurgidsenopleiding wordt in 2019 afgerond.
In de verschillende regio’s wordt nascholing gepland voor onze natuur- en landschapsgidsen.
Aanspreekpunt Excursieloket en nascholing landschapsgidsen:
Zuid: Jeanne Boosten met Tineke de Jong als stand-by;
Noord: Marije Freriks;
Midden: Frans Hendrikx.

Activiteiten ten behoeve van jeugd- en jongeren.
Natuur is van vitaal belang voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en als basis voor een
levenshouding waarbij natuur als een levensvoorwaarde wordt erkend. Als IVN kunnen wij
mogelijkheden creëren om kinderen buiten de natuur te laten ontdekken, actief in de Limburgse
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natuur te laten spelen en daarmee bij te dragen aan enkele prettige natuur-gerelateerde associaties.
Daarmee wordt een basis voor duurzaam gedrag gelegd.
Wij gaan IVN-ers die een rol gaan spelen bij de Kidsparty het komende jaar faciliteren.
In 2019 gaan wij het in 2018 gerealiseerde netwerk van jeugd- en schoolbegeleiders in Noord en Zuid
Limburg versterken. Ten behoeve van de daarbij betrokken begeleiders wordt het uit acht delen
bestaande bronnenboek ‘Natuurprojecten voor basisscholen’ ingezet.
Regio Midden: de in najaar 2018 gestarte NatuurJeugdBegeleiderscursus wordt in 2019 afgerond.
Aanspreekpunt activiteiten voor jeugd en jongeren: Marianne Bonten en Sylvia Spierts.

Activiteiten van de werkgroep DistrictsKaderVorming: korte cursussen,
expertise- en studiedagen, workshops.
Het vergroten van kennis van het kader in IVN-afdelingen is belangrijk om op afdelingsniveau en
regioniveau te kunnen functioneren. Hiervoor organiseert de Werkgroep DistrictsKaderVorming
(DKV) verschillende inspiratiemomenten variërend van workshops tot informatieavonden. Als er
belangstelling van werkgroepjes is om zelf activiteiten te ondernemen zullen wij dat zoveel mogelijk
ondersteunen.
Klimaatcursus. Tien jaar na de klimaatcursus van 2008 komt er een tweede editie voor IVN-ers en
andere gidsen, docenten met ervaring in het werken met geïnteresseerde groepen. Begrippen als
klimaatverandering, klimaatverwarring en klimaatadaptatie zijn voor ons onderdeel van
duurzaamheid waarvoor wij meer aandacht willen vragen.
Didactiekcursus. In het kader van opleiden en bijscholen van docenten in natuur- en landschapsgidsenopleidingen willen wij vooral aandacht aan didactiek besteden. Als dat mogelijk is zullen wij
daarbij derden inschakelen.
Voor verschillende andere activiteiten bestaan op dit moment geen concrete plannen, maar in ieder
geval zal gewerkt worden aan de ‘actieve ledendag’ in januari 2020.
Aanspreekpunt: Peter Schouten.

Communicatie en public relations.
De Werkgroep Communicatie richt zich in 2019 op de volgende zaken:
• Het helpen versterken van communicatie op regioniveau en bevorderen van de samenwerking
tussen de communicatie-contactpersonen van de afdelingen. In eerste instantie door aan te
sluiten bij de overleggen van de regio’s met als doel behoeften te peilen en ervaringen uit te
wisselen. Vervolgens brengen we de communicatie-personen met elkaar in contact via een nader
te bepalen vorm. Denk bijvoorbeeld aan een communicatieworkshop van 1 dag.
• Daarnaast wordt de werkgroep ingezet voor het ondersteunen van de campagne rondom het
Excursieloket. Deze campagne start eind 2018 en loopt door tot het voorjaar van 2019. Het doel
is om meer excursies op maat te generen via het Excursieloket, om zo meer mensen kennis te
laten maken met de Limburgse natuur.
• De werkgroep ondersteunt provinciale communicatiemiddelen, door het verzamelen van
landelijke-, provinciale-, regionale- informatie. Via de website, sociale media en de nieuwsbrief
“Contactroep” wordt deze informatie gedeeld. Zo werken we aan het achterliggende doel: meer
naamsbekendheid, meer deelnemers, meer leden en meer support genereren.
Aanspreekpunt: Marieke Wingens en Thijs Maessen.

3

Samenwerkingsprojecten.
Door het jaar heen zijn er heel veel samenwerkingsprojecten waar wij jaarlijks aan deelnemen. In
2018 hebben wij op deze manier een rol gespeeld bij de Romeinenweek, de Beleefweek Limburg en
de Kidsparty van Jong Nederland en Scouting. Ook de landelijke Open Monumenten-dagen,
natuurwerkdagen, nacht van de nacht excursies en nacht van de vleermuis activiteiten worden veelal
uitgevoerd met inzet van onze opgeleide natuur- en landschapsgidsen. Waar dat mogelijk is zullen wij
aan deze projecten deelnemen, bijvoorbeeld de geplande bijscholing van het Waterschap Limburg
voor IVN natuur-, landschaps- en nationale-parken-gidsen op 9-5, 13-5, 22-5 en 25-5-2019 te
Nederweert, Horst, Sittard.
Aanspreekpunt: Arie Boersma

Organisatie, verantwoordelijkheden en taakverdeling bestuur.
Met het toebedelen van taken willen wij de transparantie bij onze besluitvorming vergroten en
duidelijk maken waar de verantwoordelijkheden binnen onze organisatie liggen. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het jaarplan ligt bij het Algemeen Bestuur, waarbij het
de taak van de DistrictsLedenVergadering is om het jaarplan goed te keuren, af te keuren of te
wijzigen. De taak van het Dagelijks Bestuur is het maken van een concept op basis van de informatie
die het DB ontvangen heeft. Daarbij zorgt het DB voor secretariële ondersteuning en verzorgt het
betalingsverkeer.
Aanspreekpunt: Arie Boersma
A. Boersma

Voorzitter District
DB, AB, DLV.

T. de Jong
M. Bonten

J. Boosten

DB, AB, DLV.
Secretaris DB, AB,
DLV.
Penningmeester
DB, AB, DLV.
Nymphaea,
Communicatie
Nymphaea
AB, DLV.
Advisering,
AB, DKV en
communicatie
AB

M. Vink
P. Kessing
W. Koetsier
W. Pieters
Vacature

AB
AB
AB
AB, DKV
AB

R. Kapma
L. Houben
R. Belleflamme
L. Gemeni
S. Spierts

Overleg met beroepsorganisatie en provincie,
bijzondere doelgroepen, werkgroepen,
samenwerkingsprojecten, Nymphaea.
Cursusloket, Cursushuis, Cursus Coach.
DKV, Cursus Coach, jeugd- en jongeren.
Meerjarenbeleid, Nymphaea.
Bestuurslid.
Lid werkgroep.
Bestuurslid.
Meerjarenbeleid.
Jaarplanning, ledendag, introductie-avonden nieuwe
bestuursleden, overleg met vrijwilligersorganisatie,
jeugd- en jongeren.
Excursieloket, bijscholing Landschapsgidsen,
jaarplanning.
Vertegenwoordiger regio Maasdal.
Vertegenwoordiger regio Midden.
Vertegenwoordiger regio Westelijke Mijnstreek.
Vertegenwoordiger regio Parkstad, lid werkgroep.
Vertegenwoordiger regio Maas en Mergelland.
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P. Driessen
M. Wingens
P. Schouten
T. Maessen
F. Blijlevens
M. Pieters

Communicatie
Communicatie
DKV, voorzitter
DKV,
Communicatie
DKV
DKV

Lid werkgroep.
Lid werkgroep.
Districtskadervorming (DKV), Cursus Coach.
Lid werkgroep.
Lid werkgroep.
Lid werkgroep.
Lid werkgroep.

Begroting 2019.
Het Bestuur van IVN District Limburg waardeert de erkenning van de Provincie vooral ook, omdat
gesproken wordt over IVN als een organisatie die bijdraagt aan de maatschappelijke betrokkenheid
met betrekking tot natuurbeleid. Voor de vitalisering van onze organisatie blijft de jaarlijkse bijdrage
van de Provincie Limburg essentieel en tegelijkertijd realiseren wij ons dat wij daar ook veel voor
doen. Voor de doorontwikkeling van beleid op basis van gesprekken met de Provincie Limburg willen
wij meer tijd uittrekken.
Inkomsten
Contributies afdelingen
Rentes - bankkosten
Bijdrage Provincie Limburg
Diverse baten
Totaal
Uitgaven
1. Regionaal Beleid.
2. Ledenbeleid: ledendag (reservering 2020).
3. Natuur- en landschapsgidsenopleidingen, nascholing gidsen en excursieloket.
3.1. Natuur- en landschapsgidsenopleidingen.
1.400
3.2. Nascholing gidsen.
1.000
3.3. Reis- en vergaderkosten
100
4. Activiteiten ten behoeve van jeugd- en jongeren, opleiding jeugdbegeleiders.
5. Werkgroep DistrictsKaderVorming: Klimaatcursus, korte cursussen, expertiseen studiedagen, workshops.
6. Communicatie en PR (Excursieloket).
7. Samenwerkingsprojecten.
8. Organisatie, verantwoordelijkheden en taakverdeling bestuur.
8.1. Secretariaat.
200
8.2. DLV, Bestuursvergaderingen.
500
8.3. Reiskosten bestuur.
1.000
8.4. Forfaitaire vergoedingen.
1.800
8.5. Representatie.
200
8.6. Diversen.
100
Totaal

2.400
-100
15.644
17.944
5.000
2.000
2.500

400
2.000
2.044
200
3.800

17.944
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27 november 2018

Arie Boersma
Voorzitter IVN District Limburg

Marianne Bonten-Habets
Secretaris IVN District Limburg
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