Voorwoord van onze voorzitter
Beste IVN’er,
Terwijl ik dit schrijf schijnt buiten heerlijk
de zon. De temperatuur overschrijdt
(ruim) de 10 graden. In de tuin bloeien
krokussen en sneeuwklokjes volop. Ik
hoor diverse vogels zingen. Kortom, de
lente staat voor de deur.
Voor onze afdeling is dit traditioneel de
tijd van het jaar om terug te kijken en
vooruit te blikken. Verslagen schrijven
over het jaar dat voorbij is en plannen
maken voor het jaar dat net begonnen
is. In deze Nieuwsbrief vind je het
Jaarverslag 2018, met daarin tevens de
plannen voor 2019. Ook het Financiële
jaarverslag 2018 en de Begroting 2019
vind je hieronder. Neem er kennis van,
dan weet je hoe jouw IVN ervoor staat
en waar wij mee bezig zijn.

Ik nodig je van harte uit om zaterdagmorgen 2
maart naar de Algemene ledenvergadering van
onze afdeling te komen. Die vergadering begint
om 9.30 uur in Bezoekerscentrum Tenellaplas.
Op de agenda staan de verslagen en de
plannen. Er is natuurlijk koffie, thee en koek. En
mocht dat nog niet genoeg reden zijn om te
komen: na de pauze houdt Ad van de Berge
een inleiding over zeezoogdieren en zijn
werkzaamheden op de stranden voor Eerste
Hulp Bij Zeezoogdieren (EHBZ). Dat wordt
zeker interessant!

Tot zaterdag 2 maart,

Erik de Boer

Jaarverslag 2018

Financieelverslag 2018 en
begroting 2019

Facebook pagina van Strand in zicht

Facebook pagina van onze afdeling.
De nieuwsbrieven worden ook gepubliceerd op
de website van onze afdeling.
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Excursies en activiteiten in 2019
Zaterdag 2 maart

09.30

Zaterdag 6 april

Algemene
Ledenvergadering
Spuimonding West

Dinsdag 9 april

Workshop natuurkoffer

19.30

Woensdag 10 april

Thema-avond South
Georgia

18.00

BC Tenellaplas
Rockanje

Zaterdag 4 mei

Arboretum Trompenburg
Rotterdam

9.00

Zaterdag 1 juni

De Pan

09.30

Zaterdag 6 juli

Brielse wallen

09.30

Carpoolplaats
McDonalds,
Spijkenisse
P-plaats naast
Houten Paardjes,
Rockanje
P-plaats Jumbo,
Brielle

Zaterdag 3 augustus Stadsafari Rotterdam
Zaterdag 7 september Wierenexcursie
Zondag 15 september Duinendag

09.30

13.00

Bezoekerscentrum
Tenellaplas
P-plaats
Zuidoordsedijk
West
BC Tenellaplas

BC Tenellaplas
Rockanje

Erik
Wim

Erik
Aanmelden
verplicht
Erik
aanmelden
verplicht
Wim
aanmelden
verplicht
Wim

Agnes
aanmelden
verplcht
Wim
Erik
Simone

De activiteiten van de KNNV afdeling Voorne kunt u vinden op de website. KNNV.nl/voorne

De boomklever door Gerda Hos
Mijn man en ik gaan begin november altijd een week naar een huisje in een groene omgeving
ergens in Nederland. Dit jaar was de keuze gevallen op Otterlo. We hadden een schattig
huisje in het bos, gelegen aan een heideveldje. Een prachtplek! De herfstvakantie was voorbij
en je zag bijna niemand. Ideaal dus!
Lees meer….

Website
De website van onze afdeling heeft nieuwe menu items zoals ingezonden stukken en foto’s.
Heb je foto’s of verhalen waarvan je vindt dat ze op de website geplaatst kunnen worden stuur
ze dan naar IVN.voorneputtenrozenburg@gmail.com. De website is van en voor alle leden van
IVN Voorne Putten Rozenburg.

