Jaarverslag IVN-Texel 2018
Inleiding.
Dankzij de inzet van vele leden bij excursies, cursussen en andere activiteiten is 2018 weer een succesvol
jaar geworden, zoals o.a. blijkt uit de activiteitenkalender van 2018 (zie
www.ivn.nl/afdeling/texel/activiteiten ). In onderstaand overzicht wordt kort ingegaan op bestuurlijke
zaken, werkgroepactiviteiten, cursussen en overige activiteiten. Waar relevant wordt verwezen naar onze
website: www.ivn.nl/afdeling/texel

Bestuurlijke zaken.
Door het aftreden van Lydia Verwey als bestuurslid bestaat het bestuur na maart 2018 uit 3 bestuursleden
ondersteund door de ledenadministrateur en de financiële administrator. Het bestuur is 11 keer bijeen
geweest, maandelijks m.u.v. de zomerperiode. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op 14
maart en werd bijgewoond door 23 van de ca. 300 leden. Het financieel jaarverslag van 2017 werd daarbij
goedgekeurd met de aantekening dat in 2018 de uitgaven zouden kunnen toenemen o.a. door het
voorbereiden van cursussen, m.n. de Natuurgidsen opleiding (NGO) en de sponsoring daarvan. De
sponsoring van de NGO is zeer succesvol geweest zodat de afdelingsfinancieën niet zijn aangesproken.
Ook de contributie zoals voorgesteld door landelijke IVN en het Jaarplan 2018 werden goedgekeurd. De
ALV werd besloten met een interessante lezing van Judith van Bleijswijk met een ppt presentatie over de
vistrek in het Marsdiep en de NICO expeditie van het NIOZ (voor verslag ALV-2018, zie
www.ivn.nl/afdeling/texel/organisatie ).
Door het aftreden van Lydia Verwey heeft het bestuur zich meer dan verwacht bezig gehouden met het
invullen en organiseren van allerlei activiteiten. Het is de bedoeling om in 2019 weer te komen tot een
“actieve” activiteitencommissie.

30 Jaar IVN-Texel.
Het 30-jarig bestaan van IVN-Texel werd op 8 september door ruim 20 leden gevierd met twee excursies
door de Nederlanden, een quiz, improvisatie-theater en een BBQ in en rondom de “Boet van Hopman”.
Een zeer geslaagd evenement waarbij ook veel werd bijgepraat en werd stil gestaan bij het 30-jarig
jubileum.

Werkgroepactiviteiten.
In 2018 waren de volgende werkgroepen actief:
Plantenwerkgroep
Mossenwerkgroep
Insecten/Loopkeverwerkgroep
Natuurkoffer
Fischersweid
Duinparkexcursies Ecomare
Fotowerkgroep

Jeugdgroepen
Mienie excursies
Prunuswerkgroep
Nacht van de nacht
Het jaarlijkse Werkgroepenoverleg vond plaats op 27 november 2018 en werd bezocht door 12 leden, vnl.
de bestuursleden en de werkgroepcoordinatoren (zie verslag www.ivn.nl/afdeling/texel/werkgroepen ).
In dit overleg deden de werkgroepen kort verslag van hun activiteiten.
De fotowerkgroep heeft in 2017 gekozen voor een andere aanpak waarbij de individuele leden hun eigen
plan trekken en waarbij technieken ook worden ingezet n.a.v. de wens van de deelnemers. De
bijeenkomsten in 2017 hadden meer het karakter van een workshop. Na een bescheiden herstart is het
aantal deelnemers gestabiliseerd op ca. 10. Zoals het verslag aangeeft lijkt de herstart van de
fotowerkgroep geslaagd; Men is in 2018 zeer actief geweest met een stabiel aantal deelnemers.
Ook de vele activiteiten van de Nacht van de nacht werkgroep zijn vermeldingswaardig. Wel is vastgesteld
dat naast IVN ook de Gemeente Texel, Natuurmonument en Ecomare allerlei activiteiten op dit thema
ondernemen. Om tot een betere coördinatie en regie te komen zal worden overlegd door de deelnemende
partijen.
Wegens gebrek aan belangstelling en begeleiding is de Struners werkgroep als zodanig gestopt met haar
structurele activiteiten. Om toch zoveel mogelijk jeugd te betrekken bij de natuur is besloten om in 2019
iedere maand een openbare activiteit voor de jeugd van de basisscholen te organiseren. Het jaarthema
2019 is dan ook “Kinderen”. Het voorlopige programma voor 2019 is als volgt vastgesteld en al deels
uitgevoerd:
IVN Texel 2019

Thema: activiteiten voor de basisschooljeugd

Maand

Activiteit

30 Januari
23 Februari
23 Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus 30/31
September
Oktober
November
December

Wat eet de dolfijn?
mossen Mossen
tuunwallen bouwen
bouwen voor beesten
planten
slootjesdag
Insecten, vlinders
Nachtvlinder nacht
prunus verwijderen
paddenstoelen/Nacht vd Nacht
natuurwerkdag Jeugd, SBB
geen

werkgroep en aanspreekpunt
M. Leopold
Lydia
Ilse
Ieniemienie , Gerrit Visch (hout-Bert)
Nieuwe coördinator plantenWG
Jeugd, Ilse
Insectenwerkgroep
Eline
Prunusgroep, Jan de Leeuw
Els van Ierland
Ilse

O.l.v. de plantenwerkgroep zijn in 2018 op verzoek van Landschap Noord-Holland vier keer planten,
insecten, vlinders en bomen geïnventariseerd in Fischersweid.
De jaarverslagen van de afzonderlijke werkgroepen en cursussen zijn te vinden op
www.ivn.nl/afdeling/texel/werkgroepen

Overige activiteiten.
Het 1-daags uitje, een fietstocht naar Den Helder, is wegens slechte weersomstandigheden niet
doorgegaan.
Na een degelijke voorbereiding is de 1,5 jaar durende Natuurgidsen opleiding (NGO) in September 2017
gestart en in 2018 succesvol voortgezet dankzij de grote inzet van de cursisten, het docententeam o.l.v.
Jaap van der Meer en Bert de Boer met Meta van de Wal, Dörthe Porzig, Jan de Leeuw en Quinten van
Katwijk (wegens verhuizing tot de zomer), mentoren en vele andere begeleiders. De uitreiking van
diploma’s en certificaten aan de nieuwe natuurgidsen zal op feestelijke wijze plaatsvinden op 2 februari
2019 in het Maartenhuis
Namens bestuur IVN-Texel,
Jan de Leeuw

.

