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Het bestuur van IVN Hellendoorn – Nijverdal verwoordt met dit beleidsplan haar visie en missie en van
daaruit de plannen voor de periode 2019/2020. De plannen zijn vertaald in concrete acties.
Visie en missie
De doelstelling van het IVN landelijk is ‘bij te dragen aan een duurzame samenleving door mensen te
betrekken bij natuur, milieu en landschap.’ Als middel daartoe kiest het IVN het organiseren van natuur- en
milieu educatieve activiteiten.
IVN Hellendoorn–Nijverdal heeft haar visie en missie daaruit afgeleid:
Visie:
We willen mensen bewust maken van de natuur om ons heen in de breedste zin van het woord en we willen
mensen er tevens zoveel mogelijk van laten genieten. Mensen gaan de natuur en het milieu meer
waarderen als ze deze begrijpen. Als mensen de natuur en het milieu beter begrijpen, gaan ze daar beter
mee om. Want iets dat je mooi vindt, waardeert en respecteert, ga je haast als vanzelf beschermen.
Missie:
IVN Hellendoorn - Nijverdal wil de mensen op verschillende manieren kennis laten maken met natuur en
milieu. Door samen met hen de natuur te beleven, en ervan te genieten, leren we hen die natuur te
waarderen en voeden wij de drang de natuur ook te willen beschermen en bij te dragen aan een duurzame
samenleving.
Ambities
A. Ambities t.a.v. belanghebbenden
IVN Hellendoorn-Nijverdal kent de volgende belanghebbenden:
 Het publiek: in de eerste plaats de inwoners van de gemeente Hellendoorn, maar ook
belangstellenden uit andere gemeenten, waaronder bezoekers van het Nationaal Park De Sallandse
Heuvelrug en toeristen
 Leden en donateurs
 Overheden, met name de gemeente Hellendoorn, het Waterschap Vechtstromen en de provincie
Overijssel
 De Sterrenwacht Hellendoorn, CNME Hellendoorn, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en
Landschap Overijssel, Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug
Publiek
Het IVN brengt het publiek in aanraking met zoveel mogelijk aspecten van natuur en milieu in de gemeente
Hellendoorn. De verwondering over en het genieten van de natuur wil het IVN versterken door het geven
van passende informatie.
IVN Hellendoorn - Nijverdal vergroot op termijn de publieke aandacht voor natuur en milieu.
Wij hebben gezamenlijke arrangementen met de Sterrenwacht, het CNME, Natuurmonumenten en SBB. Het
evenement “De nacht van de Nacht” is daarvan een voorbeeld.
Leden en donateurs
IVN Hellendoorn-Nijverdal heeft begin 2018 een ledenbestand van circa 200 leden. Daarnaast zijn er circa
25 donateurs. Het bestuur bindt de bestaande leden aan zich door ze te blijven boeien met activiteiten en
informatie. De actieve leden kunnen hun ei kwijt in de werkgroepen. Zij zullen blijvend worden gestimuleerd
om ook de activiteiten van andere werkgroepen te bezoeken.
Het bestuur ontplooit daarnaast initiatieven om ook de passieve leden meer te betrekken bij de vereniging.
De eigen ruimte in het Buitencentrum zorgt voor een sterkere binding tussen de leden.

Naast handhaving van het huidige ledenbestand streeft het bestuur naar uitbreiding ervan. We hebben een
eigen ruimte in het Buitencentrum. Daarom intensiveert het bestuur wervende activiteiten via de regionale
en lokale dag- en weekbladen en via HOi, de lokale tv- en radiozender, en de digitale weg zoals Leven in
Nijverdal.
Ook stimuleert het bestuur de leden om op zoveel mogelijke manieren op positieve wijze uit te dragen wat
een “be-leven-is” het is om IVN-lid te zijn. Beleef de Natuur! Om dat te ondersteunen organiseren actieve
leden en coördinatoren aansprekende activiteiten voor een breed publiek, van jonge jeugd tot oudere
senioren. We zoeken hiervoor op alle mogelijke manieren positieve publiciteit.
Partnerschap
IVN Hellendoorn-Nijverdal onderhoudt met de gemeente Hellendoorn een goede relatie. Contacten met de
gemeente lopen via overleg van een afvaardiging van het bestuur met de betrokken wethouders en
burgemeester. Dit overleg vindt minimaal eenmaal per jaar plaats en zoveel vaker op afspraak als nodig c.q.
gewenst is. Daarnaast zijn er contacten met ambtenaren van de afdeling Groen van de gemeente. Ook
neemt het IVN op uitnodiging deel aan diverse klankbordgroepen.
De gemeentelijke overheid betekent voor IVN Hellendoorn - Nijverdal:
 Financiering (door subsidies of bijdragen)
 Mogelijkheid om inspraak te hebben en adviezen te geven op het gebied van duurzaamheid en bij
de realisering van groene ruimtes
 Bron van en voor informatie
Natuurorganisaties
IVN Hellendoorn–Nijverdal zoekt samenwerking met andere organisaties teneinde:
 Gezamenlijke activiteiten te organiseren.
 Samen op te trekken richting overheden.
 Over en weer te leren en gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden.
 Gebruik te maken van elkaars faciliteiten en middelen.
 Te opereren voor een breder publiek.
In de komende jaren zullen de Sterrenwacht, het Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Nationaal Park
De Sallandse Heuvelrug en het CNME belangrijke partners voor IVN Hellendoorn-Nijverdal zijn.
Het Buitencentrum verleent ons en genoemde partners, vanaf april 2013 onderdak en groeit daardoor uit tot
een Groen Educatief Centrum. Dankzij een Leader+ subsidie heeft het IVN in de periode 2012-2013 een
aantal flexibele natuurwerkplekken in het Buitencentrum gerealiseerd.
Voor 2019 staat op het programma de ontwikkeling van een Reggedal Trolley en de bestaande trolleys zijn
gerevitaliseerd o.a. nieuwe belettering.
Met de genoemde partners worden gezamenlijke arrangementen ontwikkeld voor bezoekers.
Het bestuur onderhoudt goede contacten met IVN-afdelingen in de omgeving en bouwt deze waar mogelijk
verder uit. Wij zitten onder anderen in de klankbordgroep Stimuleringsagenda Nationaal Park.
Waar mogelijk zal IVN Hellendoorn–Nijverdal in gevallen van inspraak en advies samen optrekken met de
plaatselijke Milieuraad.
B. Ambities t.a.v. werkgroepen, activiteiten en excursies
In 2016 zijn er 20 personen geslaagd voor de Natuurgidsenopleiding. Het bestuur zal ondersteuning geven
aan de gidsen om een zo goed mogelijk profijt te hebben van de geslaagde kandidaten.
Ook aan de jeugd wordt gedacht. Er is een nieuwe activiteit opgezet “Junior Rangers” in samenwerking met
het landelijk IVN. De leeftijd ligt tussen de 12 en de 18 jaar. De leden van de Jeugdnatuurclub de Sallandse
Heuvelrug kunnen dan doorstromen naar de Junior Rangers.
In Hellendoorn achter de ijsfabriek is Cool Nature gemaakt. Wij als IVN zijn daar zeer bij betrokken geweest
zowel bij de ontwikkeling als het tot stand komen van het project. Cool Nature is een speelpark dat geheel
gebouwd wordt met natuurlijke materialen.

In 2017 zijn wij gestart met de herontwikkeling van het Gagelmanvennetje. Dit speciale natuurgebied is door
ons onder de aandacht gebracht van de gemeente. Zij steunen ons aan alle kanten om dit project binnen
afzienbare termijn tot een goed eind te brengen.
In een bijlage zijn de werkgroepen weergegeven.
IVN - Hellendoorn–Nijverdal biedt haar werkgroepen:
 Juridische zekerheid.
 Financiële middelen voor publieksgerichte activiteiten. Aangeschafte materialen zijn eigendom van
IVN Hellendoorn – Nijverdal en zijn beschikbaar voor alle leden. Apparatuur wordt beheerd door de
coördinator van de werkgroep. De apparatuur is opgeslagen in de eigen ruimtes en in het
Buitencentrum. Het bestuur zal actie ondernemen om de materiaallijst te actualiseren. De
coördinatoren zullen desgevraagd worden de materialen te inventariseren en aan het bestuur door
te geven. Het bestuur zal een totaallijst maken.
 Ondersteuning bij communicatie en PR.
De werkgroepen bieden de leden van IVN Hellendoorn-Nijverdal:
 De mogelijkheid hun kennis van de natuur te verdiepen en daar met elkaar op een actieve en
plezierige manier mee bezig te zijn.
 Een middel om het publiek te betrekken bij de activiteiten van het IVN en hen te interesseren voor
natuur en milieu.
 Uitbreiding van hun relaties en netwerken.
Coördinatorenoverleg
De werkgroepen opereren grotendeels autonoom en bepalen en ontwikkelen zelf hun activiteiten. Tenminste
driemaal per jaar delen de werkgroepen via hun coördinatoren hun activiteiten mee aan elkaar in het
zogenaamde coördinatorenoverleg. Het bestuur is daarbij aanwezig en levert daarvoor de voorzitter en de
secretaris.
Het bestuur faciliteert de werkgroepen in het organiseren van activiteiten en in het verdiepen van kennis en
kunde. Er wordt geïnventariseerd waar hier de behoeften liggen. Verder wil het bestuur de werkgroepen
stimuleren hun kennis, ervaring en enthousiasme te delen met de rest van de leden en het publiek uit met
name de gemeente Hellendoorn door het organiseren van extra activiteiten en het verzorgen van lezingen.
Publiciteit/PR
IVN Hellendoorn - Nijverdal onderhoudt contact met haar leden en donateurs via het blad Spinsels. Daar
leveren IVN-leden tal van artikelen met wetenswaardigheden voor aan en verslagen van excursies en
andere activiteiten. Ook wordt het programma voor de komende maanden daarin weergegeven. 10 keer per
jaar wordt er een digitale nieuwsbrief naar alle leden en donateurs gestuurd van wie het mailadres bij de
secretaris bekend is.
Voorafgaand aan publieksactiviteiten (excursies / lezingen e.d. wordt een persbericht verspreid door de pr functionaris. De organiserende werkgroep of natuurgids levert daarvoor de benodigde informatie aan. Het
persbericht wordt al dan niet digitaal aangeleverd aan de diverse lokale en regionale media, en afhankelijk
van de activiteit, aan de scholen in de gemeente Hellendoorn en de zusterverenigingen in de regio.
Het IVN gaat de berichtgeving over activiteiten via de schrijvende pers intensiveren door hen bij gelegenheid
te verzoeken extra aandacht te schenken aan bijzondere evenementen, bijvoorbeeld via een interview.
IVN Hellendoorn – Nijverdal heeft een website en facebookpagina met o.a. informatie van de verschillende
werkgroepen. Ook zijn hier alle Natuursprokkels te lezen die de afgelopen jaren werden gepubliceerd. De
website is onlangs door het Landelijk IVN vernieuwd en door onze webmaster volledig aangepast, zodat
deze ook op mobieltjes geraadpleegd kan worden.
Sponsoring
Door een nog sterker accent te leggen op de publiciteit genereren we niet alleen een betere bekendheid bij
het grote publiek van ons IVN en van de activiteiten die we organiseren. Ook vergroten we daardoor de
bereidheid om onze afdeling te sponsoren.

Het bestuur:
Voorzitter vacant - secretaris Laurens Oude Voshaar – penningmeester Wim Feddes
Het bestuur zal zijn uiterste best doen om een voltallig bestuur te formeren.

Bijlage 1 - Werkgroepen
Natuurgidsen – coördinator Dorie Bruggeman
Cursussen – coördinator Ton Kappert
Geologie – coördinator Willem Zuethoff
Heemtuin – coördinator Hendrikus ter Haar
Aan te vragen excursies – Hanneke van Schooten
Planten – coördinatoren Johan Alferink Marianne Verhoeven
Paddenstoelen – coördinator Gerard ten Have
Vogels – Anton van Beek (externe contacten). Jos Wennemers voorzitter
Publiciteit – coördinator Annie Alferink
Vrijwillig Natuurbeheer – coördinator Gerard Huis in ‘t Veld
Reptielen en Amfibieën – coördinator André Marissen
Fotogroep – coördinatoren Ton Kappert en Otlis Sampimom
Trolleys – Ton Kappert, John Rolf
CNME – coördinator Gerrit Tijhof
Redactie Spinsels – coördinator Dini Zuethoff
. Eten uit de Natuur – coördinator Pascal van Boxtel
. Jeugdclub – coördinator Linda de Haan

