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1. Jaarverslag Bestuur IVN Zuid-Kennemerland
In het jaar 2017 zag IVN-ZK een ledengroei, de feestelijke afronding van een gidsencursus en
diverse succesvolle evenementen. Aan het end van het jaar was het ledental 226 + 11
Huisgenoten ( eind 2016: 212 +11) , donateurs 128 ( eind 2106 131). Van de 226 leden
waren er in de loop van de laatste 6 jaar 76 landelijk aangemeld. Vorig jaar nog 54. De
landelijke leden laten zich met hun goed vinden door het landelijk bureau een IVN- afdeling
toewijzen in hun regio. Anders dan de leden die zich rechtstreeks bij onze afdeling
aanmelden betalen zij contributie aan het landelijk bureau. De afdeling krijgt die contributie
aan het eind van het jaar met aftrek van de landelijke afdracht.
Tijdens de Algemene ledenvergadering op 15 maart 2017 zijn Heidi van der Marel en Cor
Vlot statutair afgetreden als bestuurslid.
Het bestuur van de afdeling bestaat nu uit:
Jan Saveur, voorzitter benoemd 3-2013, herbenoemd 3-2016, statutair tot 3-2019.
Petra Bürmann, secretaris, benoemd 3-2016 tot 3-2019
Jan Vonk, penningmeester, benoemd 3-2103, herbenoemd 3-2016, statutair tot 3-2019’
Wim Swinkels, bestuurslid, benoemd 3-2017 , statutair tot 3-2020.
Jan Vonk is tevens ledenadministrateur.
Het bestuur heeft drie maal vergaderd in 2017.
Het bestuur heeft ook drie maal een Coördinatorenoverleg georganiseerd. Deze z.g. CO’s
worden goed bezocht met steeds 10-12 deelnemers buiten het bestuur. De voorzitter
bezoekt vier maal per jaar het Bestuurlijk overleg van de regio (is de provincie NoordHolland). De regio heeft twee vertegenwoordigers in de Landelijke Raad, het parlement van
IVN.
Het bestuur heeft drie maal een digitaal Nieuwsbulletin naar alle leden verzonden. Dit zijn
bulletins van slechts één pagina met actuele wetenswaardigheden voor de leden.
Evenementen:
Afsluiting Natuurgidsenopleiding. Op 11 februari was de feestelijke uitreiking van de
diploma’s aan 23 nieuwe natuurgidsen
Nieuwjaarsbijeenkomst samen met KNNV en Vogelwerkgroep, 104 deelnemer , waarvan 40
IVN, 32 VWG, 18 KNNV, 9 IVN/VWG, 3 IVN/KNNV, 2 VWG/KNNV.
De ALV in Thijsse’s Hof op 15 maart: Inclusief bestuur waren 26 leden aanwezig. Deze ALV
heeft besloten om de contributie te verhogen van € 21 naar € 24 met ingang van1-1-2018.
De Stinzenplantendag op 2e Paasdag i.s.m. Thijsse’s Hof was voortreffelijk georganiseerd
door Berna van Baarsen, Cor Vlot en Hennie Terpstra. Zij maakten ook een duidelijke
evaluatie, waaruit o.a. blijkt dat er 274 bezoekers waren ( 194 in 2016).
Het Zee-evenement op 30 april in Zandvoort georganiseerd door de kinderwerkgroep i.s.m.
het Juttersmuseum was weer goed, maar zoals vaak met veel wind.
De ledendag op 24 juni, georganiseerd door Erna Schreuder en Margo Slot. Met een bezoek
aan de Nieuwkoopse Plassen en natuurgebied de Groene Jonker. Er waren 35 leden
aanwezig, onder wie een aantal voor het eerst.
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De Paddenstoelendag op 8 oktober, dit jaar een week later dan de eerste zondag, trok weer
veel bezoekers. Het aantal bezoekers kan alleen maar geschat worden, maar lag
vermoedelijk rond de 1500. De coördinatie was in handen van Gerard Koopmanschap met
zoals altijd een heel groot aandeel van de Kinderwerkgroep.
Werkgroepen:
Toorts: Twee redacteuren trokken zich terug na een langjarige inzet. Aan het eind van het
jaar waren nog geen opvolgers bekend.
De Groene Winkel is opgehouden te bestaan. Het bestuur spreekt hierbij namens de afdeling
haar erkentelijkheid uit aan de leden van de werkgroep, die zich zo vele jaren hebben
ingezet. De voorraad die nog bij Philip Kenselaar ligt is niet groot meer. De meeste boeken
kunnen voor vrijwillige bijdragen aangeboden worden bij bepaalde gelegenheden. Andere
zaken, zoals zoekkaarten, loepjes e.d. kunnen gebruikt worden door de excursiewerkgroep,
de cursuswerkgroep of de promotiewerkgroep.
Persoonlijk:
Op 30 november is plotseling op 50 jarige leeftijd overleden Luc Leermakers. Hij was
natuurgids sinds 2012 en heel actief, ook bij de vogelwerkgroep en bij Gezond
natuurwandelen. Hij was geliefd. We missen hem zeer.

Jan Saveur voorzitter
Haarlem februari 2018
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2. Bijlage bij financieel jaaroverzicht 2017 IVN Zuid-Kennemerland
Cijfermatig overzicht achteraan in dit verlag
Het jaarresultatenoverzicht heeft de gebruikelijke vorm:
Boekingscode:
code waaronder betaling(en) zijn ingeboekt in het systeem
Omschrijving:
betekenis van de betalingscode
2017werk:
De werkelijke inkomsten en uitgaven in het jaar 2017 (kassysteem)
Commentaar:
Uitleg waar nodig
2016werk:
Ter vergelijking de cijfers uit 2016
2018Begr:
De per categorie begrote uitgaven en inkomsten 2018
De ontvangen contributies en donaties blijven ongeveer gelijk, idem voor kosten "Bestuur en
Vereniging". De Groene Winkel is in de huidige vorm gestopt en gaat in wat andere setting
door in de werkgroep Promo.
De voorraad Groene Winkel wordt in 2018 praktisch geheel afgewaardeerd en de kasinhoud
komt dan ten goede aan de Promo werkgroep.
De aangevraagde excursies lopen vrijwel geheel via NPZK, waarvan de opgave van tweede
helft 2017 in januari 2018 is binnengekomen. Er lijkt een toename van het aantal aanvragen
te zijn tov 2016.
Cursussen zijn er in 2017 niet geweest, wel zijn de laatste kosten van de Natuurgidsen
Opleiding uitgegeven.
Separaat een complete verantwoording van de begroting tov de werkelijke resultaten. Na de
cursus resteert een batig saldo van plm 2500 Euro.
Bij de Werkgroep excursies is ook de afschrijving (in jaar) van de aangeschafte telescopen
opgenomen (zie ook bezittingen).
De werkgroepen Toorts en Promo zijn de grootste kostenposten. Binnen de Promokosten
zijn ook de kosten van het Bomenrouteproject opgenomen.
Er zijn 3 lezingen georganiseerd door de Werkgroep lezingen, die gemiddeld per lezing Euro
120, kosten.
Van de ontvangen rente op de spaarrekening ASN (waarschijnlijk vrijwel niets) had ik op
moment van schrijven nog geen opgave.
Het eigen vermogen is met plm 2500 Euro gedaald, voornamelijk verklaard door de
nabetalingen NGO2015 en de aanschaf van spottingscopen.
De kascommissie , bestaande uit Wim Meulblok en Henriette de Rooij heeft het
jaaroverzicht en de bijbehorende stukken goedgekeurd en zal hiervan een ondertekende
verklaring afgeven.
Vriendelijke groet, Jan Vonk, penningmeester/ ledenadministratie IVN Zuid-Kennemerland
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3. Jaarverslagen werkgroepen IVN Zuid-Kennemerland
3.1 Jaarverslag 2017 Excursiewerkgroep

Ook dit jaar had IVN Zuid-Kennemerland weer een vol en gevarieerd excursieprogramma. In
totaal stonden er 92 activiteiten op de excursiekalender, inclusief kinderexcursies en
evenementen waarbij excursies gegeven werden. Dat alles geleid door liefst 30 verschillende
excursie-organisatoren en gespreid over de hele regio. De excursies werden over het
algemeen goed bezocht en door het publiek zeer gewaardeerd. De spreiding in de tijd blijft
een punt van aandacht. Tachtig procent van de activiteiten vindt plaats in de maanden april
t/m juni, september en oktober. Dat leidt tot onderlinge concurrentie in de strijd om
publiciteit en belangstellenden. Met name in de zomermaanden juli en augustus liggen er
nog kansen, vooral als ook bezoekers van de regio bereikt kunnen worden.
In 2017 trad Miranda Bosse aan als excursieplanner. Zij pakte deze belangrijke rol van meet
af aan goed op en zorgde voor een vlekkeloze afstemming met terreinbeheerders,
individuele excursie-organisatoren en IVN-publiciteitsman Marc van Schie.
Marc van Schie zorgde weer voor ruime en aantrekkelijke publiciteit voor onze activiteiten in
de lokale media, zowel krant en weekblad als de lokale omroep. Ook op Facebook en tal van
websites zette Marc aankondigingen neer, terwijl Ok Overbeek de websites van IVN en
Nationaal Park Zuid-Kennemerland voor zijn rekening nam. Helaas heeft Marc besloten zijn
publiciteitswerkzaamheden te stoppen en de werkgroep maakt zich zorgen over de
continuïteit van dit voor het welslagen van het IVN-excursieprogramma onmisbare werk.
Het afgelopen jaar werd gestopt met het drukken en verspreiden van de kwartaalfolders
met afdelingsinformatie en het IVN-excursieprogramma. In plaats daarvan werd bij excursies
een veel goedkopere IVN-ansichtkaart met korte informatie en verwijzing naar de website
uitgedeeld. Deze kaarten werden gretig afgenomen en door het publiek op prijs gesteld.
Helaas kennen we van zowel folder als ansichtkaart het effect op naamsbekendheid van IVN,
betrokkenheid bij de afdeling en bezoek aan excursies niet, maar de ansichtkaart heeft in
ieder geval een functie als visitekaartje van de afdeling.
In 2017 werd onze afdeling ook weer versterkt met ruim twintig nieuwe gidsen, geslaagden
van de laatste Natuurgidsenopleiding. Zij drukten met drie nieuwe excursies een
(bescheiden) stempel op de excursiekalender. Het is de hoop en de bedoeling van de
werkgroep hen ook bij de bestaande activiteiten te betrekken en hen zo te laten groeien in
het gidsen”vak”.
Ook werkgroepcoördinator Cor Vlot was nieuw dit jaar en hij zorgde voor een goede
vertegenwoordiging in het Coördinatorenoverleg en voor soepele interne afstemming,
zonder de door sommige leden van de werkgroep gevreesde verhoging van de
vergaderfrequentie.
Een schaduw viel over het afgelopen jaar door het plotselinge overlijden van Luc
Leermakers. Luc was een van de actiefste gidsen van de afdeling en specialist in
vogelexcursies. Zijn kameraadschap, kennis en enthousiasme zullen we missen.
Op 11 oktober werd de jaarlijkse gidsenavond gehouden en werd onder leiding van Miranda
Bosse het excursieprogramma voor 2018 vastgesteld. Door haar goede voorbereiding ging
dat vlot en was er nog tijd over om van gedachten te wisselen over tal van zaken die IVNgidsen zoal bezighouden.
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Het aanvragen van excursies bij onze werkgroep door particulieren en organisaties is vrijwel
stilgevallen. Wel geven IVN-gidsen regelmatig aangevraagde excursie voor het NP ZuidKennemerland in het kader van het convenant tussen onze afdeling en het Nationaal Park
De excursiewerkgroep werd benaderd door o.a. Landschap NH, NPZK en diverse particuliere
instanties voor publiciteit en gidsinzet bij specifieke activiteiten. Aan niet-commerciële
activiteiten wordt zoveel mogelijk medewerking verleend, commerciële activiteiten worden
met terughoudendheid bekeken. Uitgangspunt is altijd, dat de excursiewerkgroep de gidsen
niet aan een touwtje heeft, maar afhankelijk is van de bereidwilligheid en enthousiasme van
individuele IVN-gidsen. Zo werden er gidsen gevonden die medewerking gaan geven aan de
nieuwe IVN-promokraam in de vorm van mini-excursies bij evenementen waar de
promokraam acte de présence geeft.
Vermeldingswaard is nog dat de excursiewerkgroep nieuwe telescopen en statieven heeft
aangeschaft en in gebruik genomen bij vogelexcursies. De oude voldeden niet geheel meer,
maar zijn eventueel ook nog beschikbaar voor IVN-leden/gidsen bij excursies. Eric van Bakel
en Ok Overbeek beheren de telescopen en zijn aanspreekpunt voor aanvragen.
De excursiewerkgroep: Erna Schreuder, Cor Vlot (coördinator), Ok Overbeek, Berna van
Baarsen, Eric van Bakel, Miranda Bosse (planner) en Harry Lips.

3.2 Jaarverslag Kinderwerkgroep 2017

Voor de kinderwerkgroep is 2017 wederom een geslaagd jaar geweest. Er zijn wederom veel
activiteiten ontplooid, zowel vanuit het vaste jaarprogramma als 10 aangevraagde excursies.
De jaarlijkse evenementen, het zee-evenement en de Paddenstoelendag waren goed
bezocht mede dankzij het goede weer. Ook op de Stinseplantendag heeft de
kinderwerkgroep inmiddels een goede rol.
Vanuit de laatste gidsenopleiding hebben 4 gidsen zich aangesloten bij de kinderwerkgroep
wat een welkome en dringend nodige aanvulling is. Met name de door scholen
aangevraagde excursies waren voor de beperkte groep gidsen die door de week tijd konden
vrijmaken soms lastig om in te vullen.
Met de enthousiaste gidsen van de kinderwerkgroep gaan we vol vertrouwen en met veel
plezier van 2018 weer een goed jaar maken.
Hans Smits coördinator werkgroep
3.3 Jaarverslag werkgroep Cursussen 2017.

Terwijl op zaterdagmiddag 11 februari buiten de sneeuw gestaag neerdwarrelde, hebben we
in een volle Kapel in Bloemendaal tijdens een feestelijke bijeenkomst de diploma’s uitgereikt
aan 22 nieuwe IVN natuurgidsen. Het markeerde het eindpunt van een traject dat in
september 2015 begon en dat na 18 maanden noeste arbeid door cursisten en cursusleiding
hiermee zijn bekroning kreeg. In de opleiding is veel aandacht besteed aan de integratie van
de cursisten in de lopende activiteiten van de afdeling. Veel nieuwe gidsen hebben
daardoor gemakkelijker hun weg in de afdeling naar de werkgroepen en de andere
activiteiten gevonden.
De voorlopige planning is dat we een nieuwe Natuurgidsen opleiding starten midden 2019.
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De werkgroep Haarlemmermeer heeft verder in 2017 een Bomencursus gegeven: 1 theorie
avond op 14 februari en 2 excursies op 19 februari en 23 april. Het aantal deelnemers was
26.
Arend Reinink
3.4 Jaarverslag 2017 van de werkgroep Haarlemmermeer (IVN-ZK)

De werkgroep bestaat in 2017 uit 6 leden, allen woonachtig in Haarlemmermeer. Daarnaast
is nog een gids actief. De werkgroep is vorig jaar 4 maal bijeen geweest. Een vroege avond
overleg met een hapje eten in het gebouw van NMCX, Centrum voor Duurzaamheid in
Haarlemmermeer.
Daarnaast zijn we in de maanden mei, juni, juli, augustus en september samen op pad
geweest in verschillende groengebieden om elkaars kennis van plant en dier te vergroten,
onder de naam Biopassie.
Excursies en andere activiteiten
In totaal stond in 2017 8 excursies gepland (o.a. in samenwerking met
Oeverzwaluwwerkgroep). Deze excursies zijn allemaal goed bezocht (tussen 10 en 30
deelnemers).
In het vroege voorjaar hebben we een bomencursus avond gegeven met 2 excursies met 26
deelnemers.
Een nieuwe excursie was de vroege vogel fietstocht met de excursie route van Astrid
(eindopdracht gidsencursus) als basis. Dit was in het nationale vogelweekend met een leuk
aantal deelnemers en ging door verschillende groengebieden van Haarlemmermeer. Voor
herhaling vatbaar maar niet in 2018 vanwege afsluiting in diverse parken.
In 2017 hebben leden van de werkgroep meegewerkt (als infokraam of gids) aan de open
dag van de bijenvereniging, het groene loper festival, de Landschapstriënnale en de Ontdek
Hoofddorp dag. Vanwege deze diverse Haarlemmermeerse activiteiten is besloten
Slootjesdag dit jaar over te slaan.
De werkgroep is lid van het Platform Groen Haarlemmermeer en maakt gebruik van de
facebookpagina Groen Haarlemmermeer.
Het was weer een productief jaar met een kleine actieve groep.
Verslag is gemaakt door Anneke Wegman coördinator
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3.5 Jaarverslag RAS-Oeverzwaluwen Haarlemmermeer 2017

Om de terugkerende Oeverzwaluwen een schoon onderkomen te bieden bij de
broedwanden moesten die eerst worden schoongemaakt.
Dat lijkt ieder jaar problematischer te worden om een aantal krachten bij elkaar te krijgen.
Vorig jaar sprong ik nog een gat in de lucht met zoveel hulp. Dit jaar kwam er - ik durf het
haast niet vermelden- slechts 1 persoon opdagen. Zelfs bij de actie NL-Doet waren en nul
aanmeldingen.
Het voordeel was dat de broedwand bij de Toolenburg plas slechts door een paar vogels was
gebruikt in het voorgaande jaar. Het schoonmaak en opvul klusje was dus zo voor elkaar.
Echter het verwijderen van de wilgen opslag nam wat meer tijd in beslag, maar ook die klus
werd binnen een paar uur door geklaard.
Bij het schoonmaken van de betonnen kunstwand aan de Toolenburg plas hebben we
geconstateerd dat de conditie van de wand ver beneden peil is.
Hele stukken pleisterwerk is door erosie zo aangetast zodat deze van de wand loslaat. Het
granulaat welke is gebruikt voor de opvulling valt er zo uit. Van enig verband/ stabiliteit in de
wand is geen sprake meer.
Wij hebben dit voorgelegd aan onze polder ecoloog Henk
Nieuwenhuis. Na een afspraak ter plaatse is besloten om de wand
als verloren te beschouwen en is afgekeurd. Dat was de eerste
conclusie. De firma Dura Vermeer was bereidt om pols hoogte te
komen nemen. Zij hebben de wand namelijk ook geplaatst. Volgens
hen is de wand nog wel te redden maar daar een fors bedrag van
€20.000 tegenover. Er wordt nog onderhandelt met de Gemeente
Haarlemmermeer of daar nog ergens budget voor is.
Wat dit inhoud voor het komend jaar is bij het schrijven van dit
artikel nog niet bekend, maar gezien de conditie is het eigenlijk
onverantwoordelijk om een groep mensen op te wand toe te laten.
De wens is om de wand te laten vervangen aangezien deze door de
bewoners rond de plas erg ingenomen zijn om een kolonie
Oeverzwaluwen in hun achtertuin te hebben.
Pleisterwerk laat los (Foto Marcel Schalkwijk)
De broedwand bij het Sportcomplex Koning Willem-Alexander zijn alle broedpijpen
schoongemaakt en gevuld. Met 3 man was het klusje zo gedaan echter wij hebben wel een
kanttekening geplaats bij de vervuiling van de wand. Er is bij de bouw geen doekzijl gebruikt
om de groei van onkruid te remmen. Hierdoor krijgt het hardnekkige onkruid vat op de
nestpijpen, waardoor het lastig wordt om er met een met grondboor in te kunnen.
De eerste RAS sessie bij het Sportcomplex Koning Willem-Alexander leverde een 83 vogels
op. Met als bijvangst een >1kj man Kleine Karekiet.
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De tweede RAS sessie bij de Toolenburg plas viel in tegenstelling tot verleden enorm tegen.
De broedwand bij restaurant “de Lieveling” bleef dit jaar onbewoond. Wat de reden
hiervoor is blijft een raadsel
Bij beide wanden Sportcomplex Koning Willem-Allexander en Broedwand Toolenburg plas) is
daarna nog een RAS sessie geweest.
Als de rekening wordt opgemaakt voor 2017, dan is dit met slechts 90 nieuw geringde vogels
na 2014 het slechtste jaar sinds dit project van start is gegaan. Voor 2014 was een reden
voor de lage aantallen vogels. In het overwinteringsgebied was het slecht gesteld met de
insecten. Die hebben Oeverzwaluwen wel nodig voor de terug reis om brandstof in de vorm
van lichaamsvet op te slaan. Voor dit jaar was er geen aantoonbare reden.

Jonge Oeverzwaluw met teek (foto Norman Graafsma)
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Oeverzwaluw met ringnummer AV83860 is echt een oude rakker. Deze dame zet een
ongelofelijke prestatie neer. De afstand naar hun overwintering gebied is ongeveer 7500 km.
Even een klein rekensommetje. Dat is 15000 km heen en weer X 4 jaar = 60.000 km. Dat mag
toch wel een olympisch record genoemd worden voor een vogel van nauwelijks 15 gram.
Vervolgens is er nog 1 Oeverzwaluw uit 2014 retour gevangen, 6 uit 2015 en een
recordaantal van 14 uit 2016.
Wat we ook van Oeverzwaluwen weten is dat ze niet echt honkvast zijn. De vogels trekken in
groepen door het land en vinden ze een geschikte broedlokatie dan blijven ze daar plakken.
Het is altijd weer spannend wanneer de terugmeldingen via andere ringers in het land
binnen komen via het programma GRIEL.
In het overzicht hieronder mag het duidelijk zijn dat de kunstwand bij Haarzuilens in de
provincie Utrecht favoriet is.
Oeverzwaluw geringd, elders retour gevangen
Ringnummer
AV83801
AV87980
BE59721
BE59747
BF82894

sexe geringd
locatie
- 1kj
24-6-2012 Kunstwand Toolenburgplas
- 1kj
29-6-2015 Kunstwand Toolenburgplas
V >1kj 20-7-2016 Kunstwand Deltaweg (SKWA)
- 1kj
8-8-2016 Broedwand "de Lieveling", Toolenburg plas
- 1kj
28-6-2016 Broedwand "de Lieveling", Toolenburg plas

terug
ook op
20-7-2014
3-7-2017
26-5-2017
14-6-2016 18-7-2017
26-5-2017

sexe Locatie
Ketelkampweg, Grave
V >1kj Kunstwand Haarzuilens, Utrecht
V >1kj Kunstwand Haarzuilens, Utrecht
M >1kj Kunstwand Haarzuilens, Utrecht
V >1kj Kunstwand Haarzuilens, Utrecht

Het RAS-project draait om de wetenschap hoeveel overleving kansen heeft een
Oeverzwaluw op het aantal per jaar geringde vogels. De tabel hieronder geeft daar een mooi
inzicht op. Gemiddeld wordt 5% aangehouden als norm, daar blijft het na 2013 mooi boven.
Oeverzwaluw Recapture Adults for Survival
terug
Jaar
geringd
%
2017
2013
119
3
2.5%
2014
53
3
5.7%
2015
134
21
15.8%
2016
263
22
8.4%
Ook elders in de gemeente Haarlemmermeer kwamen meldingen binnen over kleine
Oeverzwaluw kolonies. Op Schiphol-Oost zat een groep van 30 vogels in een gronddepot. Na
melding hiervan heeft de Luchthaven Schiphol de kolonie met rust gelaten tot na het
broedseizoen. Ook langs een slootkant nabij de Duizendbladweg zat een kolonie van 20
Oeverzwaluwen. Geen van deze kolonies hebben deelgenomen aan het RAS project
aangezien wij geen problemen wilde met de autoriteiten van de luchthaven.
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3.6 Jaarverslag 2017 werkgroep Website/sociale media/nieuwsbrief

Openbare website
Al 5½ jaar zit IVN-ZK nu op de huidige website. We zijn in 2017 overgegaan naar een nieuw
uiterlijk in lijn met IVN landelijk. Binnen de site kunnen we onze eigen afbeeldingen en
documenten te beheren, los van die van de overige afdelingen, en afbeeldingen van anderen
gebruiken die openbaar staan.
In de aanloop naar de vernieuwde site zijn we verder geïntegreerd met sociale websites. Een
uitgebreide gebiedskaart van ZuidKennemerland, met beschrijvingen en foto’s, is op
GoogleMaps ondergebracht. Het archief van onze publicaties (Toortsen en wandelkaarten)
op issuu. Nieuws brengen we meer en meer via Facebook.
Social media
Sinds halverwege 2012 heeft de afdeling IVN-ZK ook een Facebookpagina. Op 1 januari 2018
vonden 494 mensen deze leuk (=kregen berichten die we daarop plaatsen). Dat waren er
weer 85 meer dan een jaar daarvoor. Er zijn 3 mensen die schrijven op deze pagina. Het
biedt nog een aanvullende mogelijkheid om onze activiteiten te delen en onderling
natuurweetjes uit te wisselen. Marc van Schie maakt voor promotiedoeleinden veelvuldig
gebruik van deze pagina.
Mailadressen
De mailadressen met de structuur ivnzk.functie@gmail.com zijn al weer enkele jaren in
gebruik. Vooral bij wisselingen van de wacht is de continuïteit van het mailadres een pré.
Daarnaast kan met meerdere mensen hetzelfde mailadres gelezen worden, ook erg handig.
We gaan ermee door.
Samenwerking
Webmaster Ok heeft inmiddels veel connecties opgebouwd met landelijk webbeheer en
webmasters in den lande.
Nieuwsbrieven
Tweewekelijks verschijnt er een email-nieuwsbrief, aan 630 adressen verstuurd, met een
overzicht van de activiteiten en incidenteel een ander bericht.
Deze brief wordt al vanaf mei 2010 verstuurd en binnenkort is dat dus gedurende 8 jaar!
Het aantal abonnees is in vergelijking met vorig jaar met ongeveer 80 toegenomen, dit na
een 2-jarige stabilisatie van rond de 550. Dit is waarschijnlijk te danken aan meer en betere
PR-inspanningen.
Komend jaar
Er zijn het komende jaar geen ingrijpende wijzigingen/aanpassingen te verwachten.
Ok Overbeek en Jan-Willem Doornenbal
3.7 Jaarverslag 2017 DE TOORTS

In 2017 kwamen drie nummers van De Toorts uit. Het februarinummer was de honderdste
Toorts, een unicum. Op de cover prijkten verschillende voorpagina’s van oude Toortsen. Het
juninummer was gewijd aan de relatie tussen mens en dier en het oktobernummer had als
thema “Op zes poten”. Het aantal vaste rubrieken, zoals verenigingsnieuws, aankondigingen,
oproepen, het activiteitenprogramma en contactinformatie verschenen in elk nummer.
Twee gewaardeerde vaste schrijvers zorgden als altijd voor mooie artikelen: Marisca van der
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Eem van ‘Straatje Om’ en Mariëlle Gerritsen, die in Habonde’s Kruidenhoek de wereld van
de wilde planten met ons deelde. Alle tot nu toe gemaakte Toortsen staan overigens op de
website van IVN-Zuid Kennemerland.
Op 1 januari 2017 bestond De Toortsredactie uit Esther van den Braak, Bertine Hagmeijer,
Heidi van der Marel (coördinator van de redactie) en Jany van Dijk. Helaas hebben Heidi van
der Marel en Bertine Hagmeijer besloten om, vanwege voor hen moverende redenen, te
stoppen met hun redactiewerk. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor De Toorts en mede
dankzij hen is het een mooi en boeiend blad geworden, onze vereniging waardig. Hulde aan
beide dames! We gaan hen zeker missen in de redactie. De wervingscampagne voor nieuwe
redactieleden leverden vier nieuwe leden op en de redactie kwam daarmee weer op sterkte.
Het uitbrengen van het februarinummer 2018 is weliswaar vertraagd door de inwerkperiode
van de nieuwe redactieleden, maar in 2018 willen we toch drie mooie en interessante
Toortsen te maken. De eerste komt in mei uit en in de maanden erna volgen er nog twee.
We koesteren wat we hebben bereikt en gaan tegelijkertijd in 2018 weer vol enthousiasme
nieuwe Toortsen maken!
De Toorts is natuurlijk een mooie manier om het IVN-ZK te promoten. Daarom ontvangen
alle nieuwe leden en donateurs een exemplaar en De Toorts wordt ook naar bibliotheken
gebracht.
Namens de redactie,
Jany van Dijk
TOORTSVERSPREIDING 2017
Met Benita Davids maak ik de enveloppen voor de bezorgers gereed voor verspreiding van
de 450 Toortsen. Benita neemt de enveloppen voor de Haarlem-Noord bezorgers onder haar
hoede en ik de rest. Leen Parlevliet neemt de verzorgers in de buitengewesten voor zijn
rekening en Herm Zweerts de Toortsen die met de post gaan.
Dit jaar wil ik proberen de verspreidingslijsten te gaan koppelen aan de ledenlijst, zoals ik die
van het bestuur ontvang. Ik werk nu nog met een apart Exel bestand, waarbij ik lijst voor lijst
moet vergelijken met de ledenlijst van het bestuur, best een klusje. Voor de bezorgers is die
nieuwe lijst waarschijnlijk even wennen, omdat de bezorgvolgorde anders wordt.
Het werven van nieuwe bezorgers gaat meestal gemakkelijk, even een briefje bij de
desbetreffende Toorts en er meldt zich wel iemand! Alleen voor een wijk in Heemstede heb
ik tot nu toe bot gevangen: die wijk wordt door een vriendin gedaan, en ik heb haar nog
geen IVN lid kunnen maken….
Ik wens de nieuwe redactie veel succes!
Coördinator Toortsverspreiding,
Hennie Terpstra

13

14
3.8 Jaarverslag 2017 aangevraagde excursies voor volwassenen.

Met de aangevraagde excursies gaat het de laatste jaren nog steeds bergafwaarts, als we
naar de aantallen kijken.
In 2017 waren er slechts 2 aanvragen. Er waren dus geen mogelijkheden om de nieuwe
gidsen een (oefen)klusje toe te schuiven.
Waar het droevige resultaat aan ligt, weet ik niet. Wel zie ik een redelijk hoog aantal
aanvragen bij het NPZK binnenkomen.
En het grappige(?) is dan, dat veel van deze aanvragen door 1 of meer van onze gidsen
wordt vervuld. We gaan zien wat 2018 gaat brengen...
Ok Overbeek

3.9 Jaarverslag Werkgroep Natuurwerken 2017

Natuurwerkgroep, het blijft een mooie taak; handen uit de mouwen steken om de natuur
alhier en daar een beetje mooier te maken. Naast werkdagen hier in de regio als
Groenendaal, Eindenhout, Zuiderveen, Middenduin en Leyduin zijn wij ook elk jaar een lang
weekend in Zuid-Limburg aan de slag. We zagen en snoeien in hellingbossen om zo de hier
van nature voorkomende orchideeën weer een kans/ruimte te geven. En vorige in mei zijn
we als toetje een dag met de trein op en neer geweest naar Limburg om de orchideeën in
volle bloei te zien. Een zeer geslaagde dag! En ook om te vermelden is dat er sinds ons werk
aldaar het aantal orchideeën behoorlijk is gestegen. Altijd leuk!
Marc van Schie

3.10

Jaarverslag 2017 werkgroep Natuurkoffer

De natuurkofferwerkgroep, bestaande uit Ans Boogers en Marij van Reijendam, verzorgt
bijeenkomsten in zorg-, woon- en dagactiviteitencentra voor mensen met (beginnende)
dementie of een (licht) verstandelijke beperking. Het doel is om de mensen met de natuur
in aanraking te brengen door middel van het prikkelen van de zintuigen, zonder dat zij
daarvoor de deur uit hoeven te gaan.
Door o.a. het verzenden en uitdelen van folders aan zorginstellingen proberen wij
bekendheid te geven aan dit project.
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In 2017 werden wij door de volgende instellingen uitgenodigd om de inhoud van de koffer te
komen presenteren t.w.
Dagactiviteitencentrum De Schakel
Woonzorginstelling Schoterhof
Woonzorgcentrum Het Reinaldahuis
Woonzorgcentrum Huis in de Duinen in Zandvoort (bezochten wij drie keer)
De ouderensoos van de Hartekamp Groep Schalkwijk
Woonzorg- en revalidatiecentrum Zuiderhout
Dagactiviteitencentrum De Ringvaart
Ons bezoek aan het Reinaldahuis in maart werd gecombineerd met een interview en
fotosessie door journalist Willem Brand t.b.v. een artikel in het Haarlems Weekblad over de
natuurkoffer (gepubliceerd in maart 2017).
Op verzoek van IVN-vrijwilligerscoördinator Masja Gielstra, verzorgde Ans in september een
natuurkofferactiviteit in zorginstelling Pennemes in Zaandam. Dit in het kader van een
bezoek van de VWS-commissie van de Tweede Kamer aan Pennemes om een realistisch
beeld te krijgen van de ouderenzorg. Pennemes is koploper in het landelijk IVN-project Grijs,
Groen en Gelukkig, dat vergroening van de zorginstellingen wil bevorderen.
In december namen wij met andere IVN-afdelingen in Noord-Holland, deel aan een
bijeenkomst van het natuurkofferproject. Voor uitwisseling van ervaringen, ondersteuning
en verdieping voor de vrijwilligers, over allerlei onderwerpen voor wat betreft
natuuractiviteiten.
Voor advies of coaching konden en kunnen wij een beroep doen op onze ervaren collega’s
van Noord-Kennemerland in Bergen.
Het ons ter beschikking gestelde budget voor aanschaf van seizoensgebonden materialen,
die we gebruiken bij de presentaties, bleek in 2017 voldoende te zijn.
In december meldde Joke Catau zich aan, die als vrijwilliger de natuurkofferwerkgroep in
2018 komt versterken.
Het plan is om in 2018 de natuurkoffer opnieuw te promoten door instellingen schriftelijk
en/of mondeling te informeren over onze activiteiten in de regio.
3.11

Mediacontacten 2017

Er is niet veranderd echter wel het feit dat ik na bijna 25 jaar stop met de mediacontacten.
Dus is er iemand onder ons die het leuk vind om hiermee aan de slag te gaan; dan is die
persoon van harte welkom!
Het is een leuke functie waar je veel mee kan doen. Jij bent degene die zorgt dat er
deelnemers komen naar de activiteiten.
Een mooie edoch pittige taak.
Marc van Schie
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3.12

Jaarverslag Natuur Informatie centrum Schalkwijk 2017

Jaarverslag Natuur Informatie Centrum Schalkwijk
2017
Dankzij de hulp van het Groen Fonds
konden wij dit jaar een fotocursus
organiseren voor de jongvolwassenen in
schalkwijk. Zij hebben foto’s gemaakt van
de natuur in hun eigen wijk onder
begeleiding van natuur experts Jan
Willem van Velzen en Wim Swinkels van
het IVN.

J AN W ILLEM VAN V ELZEN GEEFT FOTO EXCURSIE DOOR S CHALKWIJK

We zijn nu bezig met deze foto’s te plaatsen
in een tentoonstelling met samenwerking
van buurtcentrum De Kleine Ringvaart. Zo
hopen wij nog meer Schalkwijkers de pracht
van de natuur in hun omgeving te laten
zien.

Naast de tentoonstelling willen wij
verder gaan met de mensen van
Schalkwijk bij de natuur te betrekken.
Naast fotografie zijn we bezig met het
vinden van een teken docent om een
teken cursus te geven.
We hopen dat 2018 net zo’n succesvol
jaar wordt als 2017.
Therese van Groeningen
Coördinator NICS
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3.13

Jaarverslag Groene Impresariaat (werkgroep lezingen)

Evaluatie het Groene Impresariaat (werkgroep Lezingen)
Het Groene Impresariaat is ontstaan als eindopdracht van de Natuurgidsenopleiding 2015 2017. Het doel van de eindopdracht was als volgt geformuleerd:
Het Groene Impresariaat heeft tot taak een aantal lezingen te organiseren gedurende de
wintermaanden, bij voorkeur samen met de KNNV en de Vogelwerkgroep ZuidKennemerland.
Terugkijkend kunnen we zeggen dat het doel is behaald. Op 21 november 2017 en op 16
januari 2018 zijn lezingen georganiseerd, evenals op 12 januari en 9 februari 2017.
Onderwerp van de lezingen seizoen 2017 - 2018
Op 21 november was Sascha Landshoff van Coco Conserven bij ons te gast. Coco Conserven
vindt eten uit blik duurzaam en Sascha legde uit waarom. Op humorvolle wijze vertelde hij
ook hoe het initiatief voor Coco ontstaan was en wat eraan voorafging.
Op 16 januari ging het over de effecten van de energietransitie op de Nederlandse energieintensieve industrie. De lezing werd gegeven door Joris Berkhout van Quintel. Quintel is de
ontwerper van het Energie Transitie Model
(https://energytransitionmodel.com/?locale=nl )Na de pauze heeft de zaal met dat model
kunnen "spelen".
Samenwerking
Vogelwerkgroep, KNNV en IVN plaatsten de aankondigingen van de lezingen op hun
websites en waar mogelijk ook in het verenigingsblad. Met de KNNV is bij beide lezingen ook
organisatorisch actief samengewerkt. Een gezamenlijke werkgroep (het ultieme doel) is
helaas niet tot stand gekomen. We zullen de samenwerking zeker voortzetten.
Locaties
De lezingen van 21 november 2017 en 16 januari 2018 werden gehouden in de
Educatieruimte van het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg. Deze ruimte biedt plaats aan
50 personen. Bij de eerste lezing bleken de beamer van het Vogelhospitaal en de laptop van
de coördinator Lezingen niet met elkaar te communiceren zodat binnen een dag andere
apparatuur moest worden gevonden. Gelukkig boden de laptop en de beamer van de KNNV
uitkomst. Ook bij de tweede lezing liep het technisch niet zoals het zou moeten. In de eerste
plaats was de spreker vergeten zijn presentatie op USB-stick mee te nemen. Gelukkig wist hij
dit probleem zelf op te lossen. Vervolgens bleek de lamp van de (nieuwe) beamer van het
Vogelhospitaal over een te geringe lichtsterkte te beschikken.
De komende maanden gaan we ons verder oriënteren op geschikte locaties. De ruimtes
moeten centraal liggen (publiek komt zowel uit Heemstede als uit Santpoort en alles daar
tussenin), bereikbaar zijn per auto (parkeren!), per openbaar vervoer en per fiets (niet te
donker), betaalbaar zijn, en ruimte hebben voor 40 tot 60 personen. We denken aan Pletterij
en het Rosenstock Husli-huis.
Toegangsprijs
De lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden van IVN, Vogelwerkgroep en KNNV. Overig
publiek betaalt € 5,--.
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Publiciteit
Website IVN
Digitale nieuwsbrief IVN
Facebook IVN
Bestuur IVN
Verenigingsblad IVN
Website KNNV
Verenigingsblad KNNV
Bestuur KNNV
Website VWGZKL
Verenigingsblad VWGZKL
Bestuur VWZKL
Regionale media
De Groene Academie
Thijsses Hof
Landschap Noord-Holland
Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Ver. Vrienden van de Haarlemmerhout
Ver. Behoud de Hekslootpolder
Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied
Diverse facebookpagina's
Vogelhospitaal
NME Haarlem
Daarnaast heeft Jan Saveur ongeveer een week voor elke lezing nog een herinneringsmail
aan de leden gestuurd.
Deelnemers
De eerste lezing trok 18 mensen, van wie vier betalend. Vier mensen hadden zich van te
voren afgemeld en er waren twee no shows. Bij de tweede lezing telden we 38 mensen, van
wie acht betalend. Een persoon had zich afgemeld en er waren drie no shows.
Het aantal aanwezigen bij de eerste lezing stelde teleur, vooral omdat het een erg leuke
presentatie was. Zoals een van de aanwezigen het verwoordde: "deze lezing had meer
publiek verdiend".
Financiën
Voor de twee lezingen is € 400,-- aan kosten gemaakt en wel als volgt:
Huur Educatieruimte Vogelhospitaal
100
Boekenbon Joris Berkhout
50
Honorarium Sascha Landshoff
250
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Omdat totaal 12 personen € 5,00 euro betaalden, was de opbrengst € 60,00. De lezingen
tezamen hebben dus € 320,00 gekost. Die kosten worden door IVN en KNNV gedeeld. De
praktische afhandeling doen Jan Vonk en Marja Koning.
De toekomst
IVN/KNNV zijn niet de enige die lezingen organiseren. De Vogelwerkgroep en het
Vogelhospitaal doen dit ook regelmatig. Als onderwerp staat altijd de vogel centraal. KNNV
organiseert regelmatig lezingen voor de eigen leden. Meestal gaat het om een onderwerp
uit de veldbiologie. Wij hebben gekozen voor duurzaamheid als thema voor de komende
jaren. Na de laatste lezing over energietransitie is al een leuke suggestie gedaan voor een
lezing komend najaar.
Dik Vonk en Carla Kleinpaste

3.14

Werkgroep duurzame leefomgeving 2017

De “werkgroep” D.L. was in 2017 in feite beperkt tot ondergetekende, waarbij de activiteiten
vooral bestonden uit vertegenwoordiging van het IVNZK in een aantal commissies,
werkgroepen en besprekingen.
Voorbeelden hiervan:
- Adviescommissie Haarlemmerhout
- Adviescommissie Schoterbos
- Adviescommissie Duurzaamheid Heemstede
- Gespreksgroep “Bomen over bomen” gemeente Haarlem
- Advies “Werkgroep Groot groen Slachthuisbuurt”
- Besprekingen m.b.t. “Natuurinclusief Bouwen” gemeente Haarlem
- Project “Noordvoort”: strandreservaat tussen Noordwijk en Zandvoort
- Gesprekken m.b.t. groen in project “Schalkwoud”
Naast deze structurele activiteiten waren er ook incidentele bezigheden als een les
Duurzaamheid op de Dag van de Duurzaamheid (Dreefschool} en een rondleiding van een
klas die een wedstrijd in het tekenen van bomen had gewonnen (Pyramide School).
Tot mijn genoegen heeft Carla Kleinpaste aangegeven dat ze bereid is om deel te gaan
nemen aan de activiteiten van D.L., waardoor meer aandacht zal kunnen worden besteed
aan onderwerpen als de uitvoering van het Ecologisch Beleidsplan van de gemeente Haarlem
en de kennismaking met de natuurlijk aspecten van de seizoenen voor leerlingen van
basisscholen in Haarlem Oost, met het Scholenproject dan de Thijsse’s Hof als voorbeeld.
Hans Kerkhoff
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4. Financieel overzicht 2017
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