Jaarverslag IVN-Losser 2018
Voorwoord
In het jaar 2018 werden we opnieuw geconfronteerd met de gevolgen van de vergrijzing
binnen onze IVN-afdeling. Het aantal actieve vrijwilligers nam langzamerhand af. Vooral
het vinden van vrijwilligers om de vacatures binnen het bestuur op te vullen bleek een
onoplosbaar probleem. Om de voortgang van onze activiteiten veilig te stellen voor de
toekomst hebben we besloten onze afdeling te laten samengaan het IVN-Oldenzaal. Een
en ander betekent dat het IVN-Losser wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2019.
Omdat leden van het IVN-Losser landelijk IVN lid blijven, worden de leden ingedeeld bij
de afdeling van hun woonplaats. Per 1 januari is dat IVN Oldenzaal-Losser e.o. Een en
ander is vastgelegd in het huishoudelijk reglement, vastgesteld door de Landelijke Raad
op 16 december 2017. Leden die liever bij een andere afdeling willen worden ingedeeld
of geen lid willen zijn van een afdeling kunnen dat schriftelijk aangeven.
Het bestuur wil hierbij de vrijwilligers bedanken voor hun fantastische inzet. Dank zij hen
zijn in het afgelopen jaar een aantal activiteiten gerealiseerd. Wij hopen dat alle
vrijwilligers zich ook binnen het IVN Oldenzaal-Losser e.o. weer zullen inzetten om tal
van activiteiten te kunnen realiseren.
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 2018 telde onze afdeling 52 actieve leden / vrijwilligers, verdeeld over zes
werkgroepen.
Daarnaast hadden we 54 donateurs.
Aantallen over de laatste tien jaar.
Overzicht van het aantal leden(L) en donateurs (D) sinds 2007 tot en met 31 december
2018:
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

‘18
52
54

Contributie in 2018.
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 waren 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 gesprekken geweest met het IVN-Oldenzaal. Het resultaat is dat
we verder samengaan onder de naam IVN Oldenzaal-Losser e.o. Voordat een en ander in
de ALV werd besproken zijn er eerst gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de
diverse werkgroepen. Helaas heeft de vlinderwerkgroep besloten zelfstandig verder te
gaan. Alle andere werkgroepen zetten de activiteiten voort onder de vlag van de nieuwe
IVN afdeling. Sommige werkgroepen zullen in de praktijk nauwelijks iets van de nieuwe
situatie merken. Andere werkgroepen zullen nauwer gaan samenwerken met
werkgroepen die in Oldenzaal vergelijkbare activiteiten ontwikkelen.
60-jarig bestaan
In 2019 is het zestig jaar geleden dat het IVN-Losser werd opgericht. In verband met het
opheffen van onze IVN-afdeling is dit jubileum vroegtijdig gevierd. In november hebben
deze mijlpaal gevierd in het Paviljoen in het Lutterzand. Onder leiding van twee gidsen is
er een wandeling gemaakt. We hebben de laatste film bekeken die wijlen Bert Pot heeft
gemaakt, een prachtige film over het Witteveen. In combinatie met drinken, lekkere
hapjes werd het een zeer geslaagde laatste ledenactiviteit.
Activiteiten van de werkgroepen
Buitengebied.
Hoewel de werkgroep buitengebied vorig jaar is opgeheven, heeft Siebe van der Woude
namens het IVN-Losser dit jaar toch regelmatig standpunten over diverse
aangelegenheden naar buiten gebracht.
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. Beide activiteiten nemen ongeveer tien ochtenden in beslag. Elke
ochtend zijn daarbij vier tot zes schoolgidsen actief.
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 2018 de volgende publieksactiviteiten georganiseerd:
- winterwandeling
- publiekslezing in de bibliotheek
De winterwandeling was een groot succes. Er waren veel deelnemers.
Naast deze publieksactiviteiten hebben de natuurgidsen meerdere rondleiding in het
Arboretum Poortbulten verzorgd.
Werkgroep cursus
In het afgelopen jaar is er een eendaagse cursus gehouden over spinnen.
Slootjesdag
De IVN-dag is dit jaar niet uitgevoerd. Schoolgidsen zijn die dag wel actief geweest om in
het kader van de landelijke slootjesdag kinderen te laten kennismaken met waterdiertjes.
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