IVN is een landelijke vereniging van
vrijwilligers en beroepskrachten,
die streeft naar een duurzame
samenleving. Het idee is, dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. Daarom wil IVN jong en oud de natuur
van dichtbij laten beleven. Daar
zijn de 170 plaatselijke afdelingen
op hun eigen manier mee bezig.

Beleef de natuur
met IVN Best !
IVN Best

IVN Best is opgericht in 1970 en
heeft momenteel ongeveer 350
leden en jeugdleden en vele donateurs. De activiteiten richten zich
op Best en de directe omgeving.
De bedoeling is de natuur in dit
gebied zoveel mogelijk te behouden en zo nodig in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

www.ivn.nl/best

beleef de natuur!

www.facebook.com/ivnbest

>> IVN WANDELINGEN

Zo werken wij

De activiteiten die de vereniging
ontplooit, worden uitgevoerd door
zelfstandig opererende werkgroepen, bestaande uit vrijwilligers. Dat
kunnen natuurgidsen, natuurliefhebbers, leken en nieuwkomers
zijn.

Deze werkgroep biedt per jaar
rond de 40 wandelingen aan, zowel door de week als in het weekend. Ze worden in de omgeving
van Best gehouden, begeleid door
IVN-gidsen, en zijn bedoeld voor
leden en niet-leden.
Er kunnen ook wandelingen worden aangevraagd.

Educatieve groepen

Met deze groepen werkt IVN Best
aan het vergroten van kennis over
de natuur.

>> EDUCATIECOMMISSIE
Op basis van de actualiteit en de
belangstelling
van
IVN-leden
maakt deze commissie een jaarprogramma van lezingen en cursussen. De organisatie hiervan
behoort ook tot het takenpakket.

>> PLANTENWERKGROEP
Dit is een actieve groep plantenliefhebbers, die wekelijks op pad
gaat om in Best de flora van een
aantal terreinen te inventariseren.
Daarnaast nemen zij enkele wandelingen en lezingen voor hun
rekening.

>> SCHOLENWERK
De leden van deze groep brengen
hun liefde voor de natuur over aan
alle leerlingen van alle basisscholen in Best. Zij gaan in het voorjaar
met groep 6 naar De Nieuwe Heide en in het najaar met groep 7
naar De Pailjaart.

www.ivn.nl/best
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Werkgroepen voor actief
natuurbehoud
Deze groepen werken actief aan
natuurbehoud en verbetering van
de natuur in en rondom Best.

>> LANDSCHAPSBEHEER
Deze groep gaat van oktober t/m
maart elke 1e en 3e zaterdag van
de maand de natuur in om te
snoeien en te hakken waar dat
nodig is, vaak in samenwerking
met Brabants Landschap.
Ieder jaar wordt op de eerste zaterdag in november meegedaan
met de Landelijke Natuurwerkdag.

> JEUGD IVN
Jeugd IVN komt elke 3e zaterdag
van de maand bij elkaar om,
meestal buiten, met de natuur
bezig te zijn. Dat kan een wandeling zijn, een fietstocht, poelen
schoonhouden en bomen zagen
en herplanten in natuurgebieden,
waar dat noodzakelijk is.
Kinderen vanaf 8 jaar zijn welkom.

www.facebook.com/ivnbest

>> VOGELWERKGROEP

>> PR EN COMMUNICATIE

Vogelwerkgroep
‘De
Pailjaart’
houdt zich bezig met:
> Tellingen van broedvogels en
houtsnippen
> Inventarisatie van roofvogels en
uilen
> Plaatsing, onderhoud en controle
van nestkasten voor steen- en
kerkuilen
> Tellingen van huiszwaluwen,
gierzwaluwen, boeren- en
oeverzwaluwen
> Ondersteuning erfvogelprojecten

De groep PR en communicatie
zorgt ervoor dat regelmatig een
digitale Nieuwsbrief verschijnt en
elk kwartaal een Seizoenblad. Deze
groep verzorgt daarnaast alle publicitaire werkzaamheden voor IVN
Best. Deze groep beheert ook de
website.

Oranjetipje (foto Lou van der Aa)

>> DISTRIBUTIEGROEP
De Distributiegroep verzorgt de
verspreiding van de Seizoenbladen
in Best.

Geelgors (foto Roland Kemp)

Overige werkgroepen
>> NATUURFOTOGRAFIE

Deze werkgroep bestaat uit leden
die hun twee hobby’s (natuur en
fotografie) combineren.

>> BEHEERGROEP
Dit groepje beheert de opslagruimte en verzorgt de facilitaire ondersteuning bij onze activiteiten in ’t
Tejaterke.

>> WELKOMSTCOMMISSIE
Deze commissie brengt een welkomstbezoek aan nieuwe leden en
geeft uitleg over de organisatie en
de verschillende werkgroepen en
activiteiten. Ook de belangstelling
voor een actieve bijdrage wordt
gepeild.
Cichorei (foto Marjel van Dijk)
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Bestuur

Het bestuur van IVN Best schept
de voorwaarden voor de werkgroepen om hun werk te kunnen
doen.

Alle actieve IVN leden hebben één
gemeenschappelijk doel en dat is
de promotie en bescherming van
de natuur en het milieu in en om
Best. Samen op weg naar een
duurzamer samenleving!

Het vertegenwoordigt ook de vereniging naar buiten.
Voorzitter
Jan Ackermans
Secretaris
Marijke Abrahams
Penningmeester
Henk Pruijsen
Leden
Ans Wester
Marian Alkemade
Robine Deleij
Trees Cremers

Contributie (per 1-1-2019)
Volwassen lid

€ 26,- per jaar
Extra volwassen lid in huis
€ 14,- per jaar
Jeugdlid (tot 21 jaar)
€ 11,- per jaar
Donateur minimaal
€ 15,- per jaar
Bij betalen via automatische incasso krijgt het hoofdlid een korting
van € 2,00.
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Heidelibel (foto Lou van der Aa)

Heeft u belangstelling voor het
werk van IVN Best of wilt u lid
worden?
Op www.ivn.nl/best vindt u meer
informatie en een overzicht van
alle activiteiten.
U kunt via e-mail contact opnemen
met het secretariaat:
secretariaat.ivnbest@gmail.com
U kunt ons volgen op Facebook:
www.facebook.com/ivnbest

Aarlesche Heide (foto Wim Steenbergen)
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