IVN Nieuwsbrief voor de afdeling

Een ‘special’ van de Nieuwsbrief omdat we dringend
behoefte hebben aan ondersteuning bij werkgroepen
en het bestuur.
Heeft u interesse in een van de ‘vacatures’ neem
dan contact op met de coördinator van de werkgroep
of het bij de vacature vermelde e-mailadres of
telefoonnummer.

Veenendaal, 1 mei 2017.

2017-04

Voorzitter
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het IVN Veenendaal-Rhenen heeft de voorzitter afscheid
genomen van het bestuur.
Zijn periode van drie jaren zat erop en hij heeft zijn bijdrage aan de afdeling geleverd en blijft deze op veel
andere plaatsen ook nog leveren.
Daarvoor zijn we hem dankbaar.
Het bestuur van de afdeling is daarom dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Het kan toch niet zo zijn dat een afdeling met 355 leden waarvan er 100 actief zijn geen voorzitter kan
opbrengen.
Daarom willen wij u vragen bij uzelf na te gaan of u het bestuur van de afdeling als voorzitter wilt
ondersteunen.
Het IVN afdeling Veenendaal-Rhenen is op zoek naar een enthousiaste voorzitter.
Het IVN (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) Veenendaal-Rhenen wil door EDUCATIE de liefde
voor de natuur vergroten
en de inzet voor een goed milieu stimuleren.
Dit doet de vereniging door:
 Het organiseren van natuur- en milieueducatieve activiteiten;
 Het op positieve wijze beïnvloeden van het beleid en de activiteiten van de plaatselijke overheid
en indien nodig bezwaar maken tegen beleidsvoornemens van de overheid.
 Het ondersteunen van natuur- en milieueducatie op scholen;
Wat zijn de taken van de voorzitter:
 behartigt de algemene gang van zaken in de afdeling;
 geeft leiding aan de bijeenkomsten van het afdelingsbestuur;

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of donateur bent van IVN afd. Veenendaal-Rhenen
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, een mailtje naar ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl met de mededeling dat u
deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, is voldoende.





zit de Algemene Ledenvergadering voor;
onderhoudt de interne en externe contacten;
rapporteert de activiteiten van het bestuur aan de leden.

Wat wordt gevraagd:
 Betrokkenheid bij natuur- en milieueducatie, waarbij enige ervaring in het leiding geven aan
vrijwilligers goed van pas komt.
Wat wordt geboden:
 uitdagend werk
 een enthousiast team van medewerkers
Informatie:
 bij Huub de Kock, telefoon 0318 - 51 52 24 of email dekock@ziggo.nl

De Scholenwerkgroep Veenendaal zoekt uw hulp!
De 5 gidsen van de Scholenwerkgroep Veenendaal zijn op zoek naar enthousiaste mensen
die hen willen helpen bij hun excursies met schoolklassen van de Veenendaalse basisscholen.
Verleden jaar kwamen ongeveer 1900 kinderen met 81 groepen!


De leerlingen die komen zijn zelf bezig met zoekkaarten, vragenlijst en schepnetten en de
schoolgidsen helpen hierbij.



In de maanden mei en juni houden we de speurtochten in de Groenhoftuin, de slootjesexcursies in
het Stadspark en de Diddersgoed excursies.
De gidsen zijn dan gemiddeld 1 maal per week een ochtend bezig en wij helpen de nieuwe gidsen
aan informatie.



Verdere activiteiten zijn Zorg voor de natuur (werken in het bos) en de herfstexcursies.



Extra is de samenwerking met hengelsportvereniging De Rietvoorn waar wij een theorie en praktijkles
geven over waterdieren.
Ook extra is onze medewerking aan de Boomplantdag.

Dit vrijwilligerswerk is leuk omdat je in de natuur bezig bent en de kinderen zijn altijd enthousiast.
Wanneer u een keertje wilt komen kijken wat wij doen dan bent u van harte welkom in mei en juni.
U hoeft niet veel kennis te hebben van de natuur maar het wel het leuk vinden erover te vertellen!
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Jannie van der Linden, tel. 0318 – 52 25 83 of email scholenwg.veenendaal@ivnveenendaal-rhenen.nl
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