IVN Texel Jaarplan 2019.
Bestuur:
- In dit jaar zijn twee bestuursleden, Titia Klok en Bert de Boer aftredend
en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft drie IVN-leden gevonden die zich
verkiesbaar willen stellen. Voor de uitbreiding van het bestuur zou het
wenselijk zijn daar minimaal nog een kandidaat voor te vinden.
- Een van de kandidaat bestuursleden kan de functie van penningmeester
bekleden, daarmee zou de functie van de penningmeester weer door een
persoon worden bekleed en is de inzet van Jan Ravenstijn als
administrateur niet meer nodig.
- Jan Peter Bruin heeft het beheer van de Digitale Skaater overgenomen van
Lydia Verweij. Dit jaar zal hij onder leiding van Lydia ook de website
langzamerhand gaan overnemen. Lydia Verweij is nog steeds coördinator
van de activiteiten. Hiervoor moet dit jaar ondersteuning worden geregeld.
Gehoopt wordt dat hier animo bestaat bij de nieuwe natuur gidsen die in
februari de NGO zullen hebben afgerond.
- Het bestuur hecht er veel waarde aan om de regionale vergaderingen te
bezoeken. Door de drukte van het bestuur en de NGO is dat in 2018
afgezegd. In 2019 is het de bedoeling dat het nieuwe bestuur dat weer
oppakt.
- In de ALV in maart 2019 zullen de nieuwe statuten worden voorgelegd
aan de leden.
- In Veilige Handen is in 2018 vastgesteld. In het komende jaar dient dit
verder handen en voeten te krijgen, door het aanvragen van VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) voor verschillende begeleiders
- Voor de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, is een
protocol gemaakt. Verdere invoering en uitwerking moet binnen de
vereniging worden uitgerold.

Jaarthema:
Het thema van dit jaar is “kinderen”, IVN StrunerKids. Dit thema is reeds
bekend gemaakt. Voor iedere maand wordt er een activiteit voor kinderen met
en soms zonder hun ouders/verzorgers bedacht. Alle werkgroepen verzorgen één
van de maanden. Deze bijeenkomsten worden openbaar en via de nodige PR zal
er voor voldoende belangstelling worden gezorgd.
Werkgroepen:
- Werkgroepen overleg: Het werkgroepen overleg wordt als zeer nuttig
beschouwd en levert ook de nodige afstemming en vooral ideeën op.
- De jeugdgroep Skarrelaars/Struners: Dit seizoen worden er nog 2
activiteiten georganiseerd die met relatief weinig voorbereiding gegeven
kunnen worden. In maart wordt er meegeholpen met het bouwen en
renoveren van Tuunwallen onder leiding van entomoloog Ben Brugge.
En in juni wordt de Slootjesdag georganiseerd.
- Fotowerkgroep: Onder leiding van Roland Nootenboom en Peter Ampt
heeft de fotowerkgroep in 2018 goed gedraaid. Voor het nieuwe jaar
hebben zij weer nieuwe ideeën en plannen.
- Overige werkgroepen: Draaien naar tevredenheid!
Activiteiten:
- De activiteiten commissie behoeft uitbreiding/ondersteuning. Binnen de
nieuwe Natuur Gidsen gaan we actief kijken of deze leden iets kunnen
betekenen voor het vullen van het activiteiten programma.
- Jaaruitje: Dit jaar wordt er weer een uitje georganiseerd.
- IVN Slootjesdag: Ook dit jaar doen we weer mee met de Slootjes dagen.
Dit is een van de activiteiten van de twaalf dit jaar in het thema Kinderen.
- Binnen de NGO is er een enquête gehouden om te kijken welke
activiteiten er gewenst zijn door deze nieuwe gidsen. Bekeken zal gaan
worden of hier nieuwe activiteiten uit voort komen.
Cursusen:
- Natuurgidsen Opleiding (NGO): Deze opleiding verloopt succesvol en zal
in februari worden afgerond. Een (jaarlijkse?) terugkom dag is in
voorbereiding.
- Bij de NGO cursisten is er veel behoefte aan verdiepende vervolg
cursussen. De commissie opleidingen/cursussen zal, na het afronden van

de NGO, bekijken hoe daar invulling aan gegeven kan worden. Een van
de ideeën is en workshop story telling.

