Natuurkoffers voor ouderen 2018
Dit afgelopen jaar is het aantal aanvragen vrijwel gelijk gebleven. De basis van de aanvragen
blijft constant. Via de Alzheimer stichting zijn we benaderd om een presentatie te geven in
Giethoorn en in Nijenstede te Steenwijk deze zijn uitgevoerd. Men was erg enthousiast, we
hebben folders en informatie uitgedeeld aan de aanwezigen mantelzorgers, er zijn echter
niet meer vragen uit voort gekomen. Een afspraak met de Zonnebloem is komen te
vervallen, tevens is eenmaal afgezegd door ziekte van de begeleiding.
Er komen regelmatig vragen uit het land voor informatie over de natuurkoffer, er wordt dan
een set met informatie via de mail doorgestuurd.
De grote van de groepen variëren van 8 tot soms wel 20 personen
De groepen variëren van grote maar ook van samenstelling. We proberen de presentatie
zoveel mogelijk aan te passen aan de mogelijkheden van de ouderen, wat betreft tijd en
inhoud.
Overzicht kosten baten natuurkoffer
Per presentatie wordt €20,00 betaald voor de onkosten met name de reiskosten.
In één huis ( Genemuiden ) wordt op een dag 2x een presentatie verzorgd, de werkelijke
reiskosten zijn dan 1x heen en weer, we vragen dan 1x de vergoeding .
seizoen
Winter 6x

Inkomsten uitgaven
€100

1Zonnekamp Steenwijk
10 km
2 Zonnewiede Giethoorn/ Steenwijk
30 km
3 Meppel /Steenwijk /Ossenzijl
50km
4/5 Genemuiden/ Ossenzijl 2x
50 km
6 Meppel /Ossenzijl
50 km
Lente 6x
1 Zonnekamp Steenwijk
2 Meppel/Steenwijk ,Nijeveen
3 Giethoorn/ Steenwijk
4/5 Genemuiden/Ossenzijl
6 Meppel / Ossenzijl
7 Steenwijk Nijenstede

190 km x0,19= € 36,10
2x €2,60 pond= € 5,20
Totaal
€ 120

-km
50 km
30 km
50km
50 km
30km

Zomer 6x
1zonnekamp /Steenwijk
2/3Genemuiden /Ossenzijl

20km
50km

4 Meppel /Steenwijk
5 Meppel /Ossenzijl

30km
50km

210km x0,19= €39,90
2x €2,60 pond= € 5,20
Totaal

€80,00

€ 41,30

€45,10

150km x 0,19= €28,50
2x €2,60 pond= € 5,20
Totaal

€33,70

Herfst 6x
1/2Genemuiden /Ossenzijl
3Meppel /Steenwijk
4 Steenwijk Zonnekamp
Totaal inkomsten 2016

€60,00
50km
30km
-km
€360,00
=======

80 km x 0,19= € 9,10
2x €2,60 pond= € 5,20
Totaal

€ 14,30

Kosten 2018

€134,40
=======

Activiteiten 2018
Zoals het zich nu laat aanzien zullen onze activiteiten op dezelfde wijze worden voortgezet.
Mogelijk komt er nog uitbreiding via de Alzheimer stichting.
We kunnen overwegen om kleine groepen korting te geven waardoor zij toch kunnen
deelnemen aan onze activiteiten.
Begroting 2019
Ook in 2018 is er weer een positief saldo van €225, 60.
Ook in de voorgaande jaren was er een positief saldo en is er voldoende reserve opgebouwd
waaruit kosten voor aanvullingen zullen worden bekostigd.
Omdat de verwachting is dat er geen nieuwe vrijwilligers bij komen om het team te
versterken zal niet actief geworven worden om het aantal presentaties uit te breiden .
Alle aanvragen worden indien mogelijk gehonoreerd.
Steenwijk december 2018

PR & COMMUNICATIE IN 2018

Algemeen
De publiciteit van IVN Noordwest-Overijssel en KNNV “De Noordwesthoek” heeft voor 95%
betrekking op de gezamenlijke excursies en lezingen. De resterende 5% behelst andere
activiteiten, zoals de educatie door het team “Uurtje Natuurtje” voor de kinderen van BSO’s
en het jaarlijks gereed maken van de zwaluwwand bij Wetering-Oost door leden van de
vogelgroep.
De publiciteit van IVN en KNNV in de kop van Overijssel wordt nu al twee jaar verzorgd door
IVN.
Media-aandacht
In het werkgebied van beide natuurverenigingen, maar ook in de gebieden daar omheen
(Noord-Nederland, Flevoland en de rest van de provincie Overijssel) wordt media-aandacht
gevraagd voor de gezamenlijke activiteiten. Dit gebeurt vooral in de vorm van persberichten
die worden gestuurd aan dagbladen, kranten die drie keer per week verschijnen, wekelijkse
huis-aan-huisbladen, kabelkranten, regionale en lokale omroepen, activiteitenagenda’s,
relevante websites en andere nieuwsverspreidende organisaties. Daarnaast vervullen ook de
sociale media een belangrijke rol bij het verspreiden van nieuws. De Facebookpagina van IVN
Noordwest-Overijssel, waarmee in september 2014 is gestart, heeft inmiddels ongeveer 360
likes. Ook de website van IVN Noordwest-Overijssel speelt een belangrijke rol bij de externe
communicatie.
Interne communicatie
Als interne communicatie-instrumenten fungeren het gezamenlijke ledenblad ‘Koppel’ en de
Facebookpagina en website, die wat dit betreft een dubbelrol vervullen. In “Koppel” werkte
PR & Communicatie weer mee met een paar artikelen over activiteiten en de
bestuursrubriek. Ook de berichten over allerlei uiteenlopende onderwerpen, die vanuit het
secretariaat naar de leden worden verstuurd, maken deel uit van de interne communicatie.
Excursies en lezingen
Voor het bekend maken van de excursies en lezingen werden in 2018 42 (vorig jaar 43)
persberichten, bijna altijd voorzien van een of meer foto’s, verzonden. De verzending van de
persberichten geschiedt uitsluitend per mail. PR & Communicatie beschikt in het eerder
genoemde verspreidingsgebied over circa 70 media-adressen (gelijk aan vorig jaar). De
ervaring is dat de berichten veelvuldig door de media worden geplaatst. Zo kan men in de
regionale kranten en huis-aan-huisbladen vrijwel wekelijks een publicatie van IVN
aantreffen. Enkele keren werd een radio-interview gegeven. De aankondigingen van de
excursies en lezingen worden ook gepubliceerd op Facebook en de website. Eens per
kwartaal worden de excursies en lezingen eveneens vermeld in een totaaloverzicht, dat in
het ledenblad “Koppel” wordt opgenomen.
Facebook
Op dit medium worden naast de berichtgeving over de eigen afdeling ook tal van
natuurweetjes van uiteenlopende aard, veelal afkomstig van andere organisaties, verspreid/
gedeeld. Dit gebeurt vrijwel dagelijks en betreft een paar honderd berichten per jaar, Wat de
educatieve functie van IVN Noordwest-Overijssel nog eens extra benadrukt. Vanzelfsprekend
komt dit ook ten goede aan de naamsbekendheid van de afdeling.

Effecten
Het effect van de totale publiciteit, zowel in- als extern, leverde in het afgelopen jaar de
volgende aantallen deelnemers op:*
224 personen: Lezingen (5 in totaal)
038 personen: Vaarexcursies met de Kuunderpunter (7 in totaal)
355 personen: Wandel-/auto-/fietsexcursies (30 in totaal)
In totaal waren er dus 617 personen, die in het afgelopen jaar een of meer keer deelnamen
aan een activiteit.
1. Van de 30 excursies ging die op 3 maart naar het Lauwersmeer niet door vanwege
slechte weersomstandigheden.
2. Van de 30 excursies was er voor de ontdekkingstocht in het moeras op 21 mei (2 e
Pinksterdag) helaas geen belangstelling, maar kwamen er des te meer bezoekers een
kijkje nemen bij de IVN-kraam.
3. De 4 toppers waren in 2018 op zoek naar de nachtegaal op 9 mei met 20 deelnemers,
wat zingt daar op 12 mei met 22 deelnemers, de uilenexcursie op 14 december met
23 deelnemers en de slootjesdag op 10 juni met 35 deelnemers.
* Het gaat hier uitsluitend om de activiteiten, waarvoor een persbericht is verstuurd. De
besloten excursies zijn hierbij dus niet inbegrepen.
Toelichting
1. Een inventarisatie, zoals hiervoor is beschreven, is nooit eerder gemaakt, zodat een
representatieve vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk is.
2. De vaarexcursies met de Kuunderpunter vonden wel eerder plaats, maar er werd
toen door IVN geen publiciteit gegenereerd.
3. De over het algemeen gunstige weersomstandigheden zullen dit jaar ongetwijfeld
een positieve invloed hebben gehad.
Vooruitzicht 2019
1. De mediataken van PR & Communicatie zullen op de gebruikelijke wijze worden
voortgezet om maximale aandacht te vragen voor de activiteiten van IVN NoordwestOverijssel en KNNV “De Noordwesthoek”.
2. Desgewenst kan PR & Communicatie assistentie verlenen bij de productie van flyers
en andere informatiedragers (kosten voor rekening opdrachtgevers).
3. Voor het huidige takenpakket van PR & Communicatie is vooralsnog geen budget
vereist. Eventuele uitzonderingen hierop zullen in overleg met het
bestuur/penningmeester worden afgestemd.
Nijeveen, december 2018
Jan Feenstra, PR-coördinator
Jaarverslag 2018 Uurtje Natuurtje !

Het Team Uurtje Natuurtje van IVN-NwO was ook in 2018 actief. Uurtje Natuurtje is een kort
uitje in de natuur voor kinderen van 4-12 jaar in BSO’s (Buiten-Schoolse-Opvang) in de regio.
Het uitje is geïnspireerd op het Scharrelkids-concept van IVN-landelijk.
Team Uurtje Natuurtje en begeleidsters van de BSO nemen de kinderen na schooltijd voor
anderhalf uur mee naar buiten, om speels bezig te zijn in de natuur. We gaan naar een
nabijgelegen parkje of bosje. Daar - en zo mogelijk ook onderweg - wordt aandacht besteed
aan de natuur. Denk daarbij aan zoekopdrachtjes, spelletjes en overdracht van leuke
weetjes. Dit alles aangepast aan wat in het betreffende jaargetijde te zien, te voelen, te
horen en te ruiken valt, aangepast aan de leeftijd van de kinderen en in overleg met de BSO.
Uurtje Natuurtje heeft in 2018 6 keer plaatsgevonden, waarvan 2 keer met de kinderen van
de basisschool in Ossenzijl. In 2018 zijn in totaal 97 kinderen bereikt (in 2017 in totaal 75).
De kinderen, de begeleidsters van de basisschool en de BSO’s en de leden van het Team
Uurtje Natuurtje vonden het steeds weer heel erg leuk !
Impressies van Uurtje Natuurtje verschenen ook in 2018 jaar op de IVN-Facebookpagina.

Hieronder een overzichtje van de deelnemende Basisschool en BSO’s en de data in 2018.
Basisschool Eben Haezer Ossenzijl
Basisschool Eben Haezer Ossenzijl
Kindervilla Oldemarkt
Kindcentrum De Schutsluis Blokzijl
Kindcentrum De Schutsluis Blokzijl
Kindcentrum Ichthus Genemuiden

10 april ochtend groep 4 t/m 8
10 april middag groep 1 t/m 3
23 april
29 mei
5 november
15 november

21 kinderen
18
18
9
15
16

Financiën
De deelnemende BSO’s betalen een kostendekkende vergoeding van €20,- per keer of zijn
donateur van IVN-NwO en hebben dan recht op 2 keer een Uurtje Natuurtje.
Het team stelt voor om in de IVN-begroting 2019 ten behoeve van Uurtje Natuurtje een
bedrag van € 50,- op te nemen, voor (indien nodig) het aanschaffen van educatief materiaal.
Team Uurtje Natuurtje bestaat uit Janneke Dijs, Henk Mulder en Lucille Keur.
Contactpersoon: Lucille Keur, e-mail : lkeur@hetnet.nl

IVN Noordwest – Overijssel Websitebeheer

Jaarverslag 2018
In 2018 heeft ondergetekende het beheer van de website overgenomen van Louis Volkers.
Louis heeft heel wat jaren de website zonder backup webbeheerder onderhouden. Daarom
had ik in eerste instantie aangeboden om die back-up rol op mij te nemen. Na een aantal
maanden op die manier samengewerkt te hebben vroeg hij of we de rollen ook om konden
draaien. Vandaar dat ik nu de rol van webmaster van onze site heb.
Hierbij wil ik Louis dan ook hartelijk bedanken voor de vele jaren dat hij onze website op
uitstekende wijze up-to-date heeft gehouden.
De zaken die in 2018 de speciale aandacht vroegen om op de website aangepast te worden
waren:
 De nieuwe statuten en huishoudelijk reglement



Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)




ANBI informatie structureren en vernieuwen
Wijzigingen in de organisatie zoals de bestuurssamenstelling en de lijst van de
coordinatoren van de verschillende werkgroepen.
Daarnaast was er het reguliere “werk” zoals elk kwartaal de Nieuwsitems, Lezingen,
Excursies / Activiteiten en ook de nieuwste uitgave van Koppel plaatsen.
Steenwijkerwold, 17 december 2018
Willem-Jan Hoeffnagel
Beheerder IVN-NWO-website

Jaarverslag 2018 van IVN Vogelgroep

Louis Volkers
Backup-beheerder IVN-NWO-website

De vogelgroep is sinds de oprichting in 2012 van 18 naar 23 leden gegroeid. Het zijn allemaal
enthousiaste mensen die als het enigszins kan geen bijeenkomst willen missen.
De winterbijeenkomsten zijn van september t/m april en in mei en juni gaan we de tweede
dinsdag van de maand op vogelexcursie. De bijeenkomsten worden gehouden in het
Multifunctioneel Centrum Hoogthij te Steenwijkerwold.
Philip Friskorn heeft april afgesloten met een prachtige lezing. Hij nam ons mee naar Japan,
Finland en Noorwegen.
Elke maand wordt er door Albert en Piet Hein in woord en beeld een vogel(s) besproken. En
iedereen geeft een spreekbeurt van een vogel die uit de hoge hoed heeft getrokken.
Sinds 2015 hebben we de oeverzwaluwwand erbij gekregen in de Wetering nabij de
“Twitterhut”. De gaten worden weer opgeschoond met nieuw zand onder het toeziend oog
van SBB. Ook wordt er weer gemonitord en aan Sovon doorgegeven. Alle 156 gaten zijn dit
jaar weer bezet geweest.
De excursies van de vogelgroep zijn o.a.:
Veluwe meer/randmeren en Arkemeen Polder.
Vreugderijkerwaard + Ramspolplaat.
Nachtegaal excursie in Nederland.
Oosterskar.
Gaasterland en Lauwersmeer (algemene excursie van Albert Steenbergen).
Park “Ramswoerthe” Steenwijk (algemene excursie van Piet Hein Klip en Henk Bergsma).
Pier van IJmuiden.
Uilen excursie te Woldberg.
Alle excursie zijn goed bezocht. Maar de Uilen excursie staat met 23 personen aan kop.
De plannen voor 2019 zullen niet veel veranderen.
Begroting 2019
Zaalhuur
Gastspreker
Kopieerkosten en overig
Totaal

€ 200,00
€ 130,00
€ 60,00
€ 390,00

IVN Vogelgroep
Coördinator: Albert Steenbergen

Jaarverslag Werkgroep Gidsen IVN-NwO 2018

In 2018 bestond de Werkgroep Gidsen uit 19 personen, waarvan er 3 niet actief waren en 4
incidenteel (zie bijgevoegd: Gidsenlijst 1-1-2019). De gidsengroep had aan het begin van het
jaar ( 19 februari) een overleg. De belangrijkste punten waren de taakverdeling van de
coördinatoren van de gidsengroep, het excursieprogramma voor 2018 en de
gidsenbijeenkomsten .
Taakverdeling van de coördinatoren van de gidsengroep:
De taakverdeling is als volgt:
Roely Luyten: verzorgt de oproepen voor het overleg en de andere bijeenkomsten,
notuleert het overleg, maakt de maandelijkse activiteitenkalender en verstuurd deze naar de
secretaris van onze afdeling;
De secretaris van de afdeling (Roely Luyten): contactpersoon voor de aangevraagde
excursies en speelt deze door naar de gidsen;
Els Heibrink: verzorgt 1x per jaar een bijscholing;
Henk Mulder: verzorgt het opstellen van de kwartaalplannen en het jaarplan van de
roosterexcursies (de publiekstoegankelijke excursies) en geeft dat door aan onze pr-man Jan
Feenstra, aan onze webmaster Louis Volkers en aan KNNV, SBB en Nationaal Park. De
plannen worden zoveel mogelijk afgestemd met de roosterexcursies van KNNV.
Roosterexcursies 2018
Dit zijn de excursies, die bijna allemaal voor breed publiek toegankelijk zijn. Bij uitzondering
zijn enkele excursies alleen toegankelijk voor leden van IVN en KNNV.
In overleg met de excursie-coördinatoren van de KNNV (Belinda Kater en Ton Bode) zijn (net
als in eerdere jaren) de roosterexcursies van IVN en KNNV samengevoegd en worden ze als
een geheel opgenomen op de websites van IVN en KNNV en in de media.
In totaal zijn er 39 IVN/KNNV - roosterexcursies ingepland, inclusief 5 vaartochten met de
Kuunderpunter. Van deze 39 zijn er 5 afgelast i.v.m. met het weer of gebrek aan deelnemers.
De overige 34 excursies zijn uitgevoerd door 19 verschillende gidsen in de maanden februari
tot en met december. In totaal namen in 2018 ca. 400 mensen deel aan een roosterexcursie
van IVN en KNNV. Ter vergelijking: in 2017 waren dat er 380. (Zie Bijlage 2. Resultaat
IVN/KNNV Roosterexcursies 2017).
De roosterexcursies worden gepubliceerd op de websites van IVN (webmaster Willem -Jan
Hoeffnagel) en KNNV (webmaster Emile de Leeuw) en in de regionale media. Onze PRfunctionaris richting de media is Jan Feenstra. De roosterexcursies “alleen voor leden”
worden niet gepubliceerd in de media.
Overige excursies 2018
Behalve de roosterexcursies zijn er ook aangevraagde excursies. In 2018 waren er 2
aangevraagde excursies, met in totaal ca. 30 deelnemers. Ter vergelijking: In 2017 waren
dat er 4, met samen 65 deelnemers.
De twee aangevraagde excursies waren:
1. Een familie-uitje tijdens het Paasweekend. Gidsen waren Janneke Dijs en Roely
Luyten.

2. Het jaarlijkse excursieweekend van IVN-De Haag. Albert Steenbergen en Henk
Mulder hebben een lezing verzorgd en 3 excursies in de Wieden en de Weerribben.

Kuunderpunter
De Kuunderpunter KU11 vaart in de maanden mei tot en met september met gasten,
regulier op zaterdag vanaf 13.30 en dan soms met een IVN-gids. De afgelopen jaren werd
een groot deel van deze vaartochten afgelast bij gebrek aan deelnemers. In 2018 was voor
5 reguliere vaartochten een IVN-gids beschikbaar. Die tochten zijn daarom beschouwd als
IVN/KNNV-roosterexcursies en kregen de bijbehorende publiciteit. Deze 5 vaartochten met
de KU-11 hadden in totaal 23 deelnemers, een mooi resultaat!
Campagnes
- Over ’t Hek
Onze afdeling heeft dit jaar niet deelgenomen aan Over ’t Hek, omdat het niet is gelukt om
tijdig voldoende bezetting voor de stand te mobiliseren .
- Buitenfestival Staatsbosbeheer
Op Pinkstermaandag 21 mei hebben we weer meegedaan aan het Buitenfestival van SBB bij
het bezoekerscentrum in Ossenzijl. Enkele IVN-gidsen hebben een stand bemand, waarbij
er van alles te bekijken en te beleven viel. Alle werkgroepen van IVN NWO kwamen aan bod.
Mensen konden door een kijker kijken, kinderen konden waterdiertjes bekijken en in de
stand stonden vele materialen tentoongesteld. Tevens lagen er informatiefolders over de
verschillende werkgroepen en IVN NoordWest- Overijssel en IVN landelijk. ’s Middags
konden bezoekers deelnemen aan de gezinsexcursie “Wie leven er in het moeras”. De dag
en onze stand werden goed bezocht, de excursie is helaas afgelast i.v.m. gebrek aan
deelnemers.
- Slootjesdag
Op 10 juni vond – in aansluiting op de landelijke IVN-Slootjesdagen – onze jaarlijkse
Slootjesdag plaats bij het Buitencentrum in Ossenzijl. doen. Enkele IVN-gidsen hebben de
organisatie op zich genomen. Iedereen kon tussen 12.00 en 16.00 uur wateronderzoek
uitvoeren en op zoek naar waterdiertjes rondom het Buitencentrum te Ossenzijl. Er kwamen
ca. 125 bezoekers bij de stand en er hebben ca. 35 kinderen deelgenomen.
- Oktober paddenstoelenmaand
We hebben ons weer aangesloten bij de campagne “Oktober Paddenstoelenmaand” van IVN
Landelijk. Dit door in de maand oktober 2 rooster-excursies te organiseren, waarbij het
accent lag op paddenstoelen: Paddenstoelen op de Bisschopsberg en de Paddenstoelen determinatieavond. Dit in combinatie met de drukbezochte (40 deelnemers!) lezing
“Paddenstoelen in Drenthe” op 15 oktober.
Gidsenbijeenkomsten en bijscholing voor gidsen
Minimaal 1 keer per jaar verkennen we met de gidsengroep een gebied in onze omgeving
en delen we onze kennis over de natuur met elkaar. In 2018 hebben we op 22 april met een
kleine groep een prachtige wandeling op de Blesdijkerheide gemaakt.

In augustus 2018 heeft Willem-Jan Hoeffnagel voor de gidsen een inspirerende bijscholing
over vlinders en libellen verzorgd. De cursus bestond uit een theorieochtend in
Steenwijkerwold en een praktijkdag in het Woldlakebos. Er waren 9 deelnemers, waarvan 5
gidsen.

