Beleidsplan 2019 van IVN Natuureducatie en Duurzaamheid
afdeling Rotterdam en omstreken
Overeenkomstig de visie van IVN landelijk, wil onze afdeling meer mensen dichter bij de natuur
brengen. Dat willen we doen door jong en oud te laten beleven hoe leuk, leerzaam, gezond en belangrijk natuur is.
IVN is juist híerin onderscheidend van andere lokale en regionale natuurorganisaties dat zij zich
ervoor inzet om niet alleen haar eigen leden maar (juist) ook ‘het publiek’ dichterbij de natuur te
brengen, verwondering te wekken en vervolgens betrokkenheid - kortom natuureducatie te bieden.
Actief vrijwilligersbeleid
Actieve leden spelen in onze vereniging een cruciale rol - we zijn immers een vrijwillersorganisatie,
die niet bestaat en niet eﬀectief kan zijn zonder de passie en de deskundigheid van leden. Waardering voor de inzet van vrijwilligers en deskundigheidsbevordering van leden is een van de eerste
taken die de afdeling heeft om haar continuiteit te waarborgen; faciliteren van meer onderling contact tussen de leden zal in 2019 prioriteit krijgen.
Daartoe zal in ieder geval een vrijwilligersdag worden georganiseerd.
Acteren op thema’s
We sluiten voor onze activiteiten aan bij de vijf thema’s die IVN landelijk heeft vastgesteld binnen
haar strategie voor 2019. Rode draad zijn verbindingen leggen tusssen mens en natuur middels
educatie, samenwerking met andere afdelingen in de provincie en aansluiting bij landelijke programma’s en campagnes. Voor 2019 maken we een keuze uit deze vijf thema’s; het is niet verstandig onze energie te veel te verspreiden. Dat betekent niet dat er geen plaats is voor nieuwe
initiatieven; als er leden zijn die zich willen inzetten voor een ander project, initiatief of campagne,
buiten deze thema’s om, wordt hun initiatief verwelkomd en waar mogelijk ondersteund.
Organisatie aanpassen
Onze afdeling heeft een groot werkgebied; behalve de gemeente Rotterdam vallen eronder de
gemeentes Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en
Albrandswaard. We gaan in 2019 onze activiteiten beter spreiden over ons werkgebied.
Nu onze afdeling langzaam aan het groeien is en er meer actieve leden bij komen, gaan we onze
organisatie daarop aanpassen. Werkgroepen zijn de aangewezen organisatievorm waarbinnen
leden de activiteiten organiseren. In 2019 zullen de werkgroepen vastere vorm krijgen.
De werkgroepen zullen beter worden gepresenteerd op de website, de gesprekken tussen bestuur en werkgroepen zal gestructureerd plaatsvinden (minstens 1 keer per jaar). Een nieuw huishoudelijk reglement, dat aan de algemene ledenvergadering van maart 2019 wordt voorgelegd,
legt de werkwijze en de bevoegdheden van de werkgroepen vast.
Implementatie beleid ‘In Veilige Handen bij IVN’
Het landelijke IVN beleid vervat in het document ‘In Veilige Handen’ wordt dit jaar geïmplementeerd en geïntegreerd in het nieuwe huishoudelijke reglement. In de jaarvergadering van maart
wordt aandacht geschonken aan de omgangsregels en aan preventie van misbruik. Een vertrouwenscommissie wordt ingesteld bij wie IVN leden of deelnemers aan IVN activiteiten terecht kunnen voor meldingen van (vermoeden van) seksueel misbruik. Op de website worden de relevante
documenten gepubliceerd.
Voor alle (nieuwe) vrijwillligers die te maken hebben met kwetsbare personen (zoals kinderen, ouderen in afhankelijke positie) wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd - voor zover ze
die nog niet hadden.
Thema’s / deelgebieden
Van de vijf thema’s die het IVN landelijke jaarplan 2019 heeft vastgesteld, heeft het thema Kind &
Natuur prioriteit.
Het lopende initiatief in Rotterdam, binnen het thema Natuur & Gezondheid (in de vorm van de
Natuurkoﬀer), gaan we nieuw leven in te blazen.
Het thema Natuur in de buurt blijft een aandachtspunt binnen alle activiteiten.
Het thema Jongeren pakken we in 2019 (nog) niet op.

Binnen het thema Natuur & Recreatie zijn we actief daar waar kansen zich aandienen die inpasbaar zijn binnen de werkgroep Stadssafari’s en het project IVN Routes (de nieuwe Route App van
IVN waarin Rotterdam e.o. deelneemt).
Kind & Natuur
We organiseren in 2019 drie grote campagnes voor kinderen van 6 tot 12 jaar (of in twee leeftijdsgroepen - van 6 tot 10 en van 8 tot 12 jaar. Twee van die campagnes sluiten aan bij een landelijke
IVN campagne: de Slootjesdag (juni) en de campagne Beleef de Herfst (oktober/november). In de
winterperiode is (nog) geen landelijke IVN-campagne voorzien. We vullen dit zelf in, met een activtieit buiten.
Op verzoeken tot het verzorgen van gastlessen proberen we zoveel mogelijk in te gaan.
In 2019 bieden we op z’n minst 1 cursus aan om (nieuwe) leden vaardigheden te leren nodig voor
het begeleiden van kinderactiviteiten.
Natuur & Gezondheid
Voor die leden (en andere vrijwilligers) die belangstelling hebben getoond voor het werken met de
Natuurkoﬀer een workshop organiseren om kennis te maken met de nieuwe Natuurkoﬀer en ermee te leren werken. In plaats van op zoek te gaan naar verpleeghuizen waar wij als IVN-ers de
Natuurkoﬀer-visites doen, gaan we op zoek naar verpleeghuizen die hun vrijwilligers willen leren
werken, met onze hulp, met de Natuurkoﬀer.
Daartoe organiseren we in 2019 twee workshops, in samenwerking met IVN Zuid-Holland, in het
kader van het project Grijs Groen en Gelukkig.
Moderniseren communicatie
In samenwerking met enkele actieve leden hebben we een begin gemaakt onze media te moderniseren en updaten. Onze website, de Nieuwsbrief, de Facebook pagina worden herzien - structureel, tekstueel, qua stijl en uitstraling. Stijl en uitstraling van onze communicatiemiddelen worden
minder formeel.
Klimop blijft voorlopig zoals die is; de in 2018 ingevoerde wijziging - alle 8 pagina’s in kleur handhaven we.
De Nieuwsbrief verspreiden we breder dan voorheen, namelijk behalve aan leden en donateurs
ook aan ieder die belangstelling voor ons werk of onze activiteiten toont. Hiermee is in januari
2019 al een begin gemaakt.
De Activiteitenfolder (ook wel seizoens- of kwartaalfolder genaamd) werd tot nu alleen verspreid
onder de deelnemers aan onze activiteiten. In 2019 zoekt het bestuur een bredere verspreiding,
van een folder met een nieuwe vormgeving.
Voorgenomen publieksactiviteiten
In 2018 is een nieuwe werkgroep gevormd: de werkgroep Stadssafari’s; deze zet haar activiteiten
in 2019 voort en streeft ernaar 2 safari’s te houden.
De werkgroep Kinderactiviteiten begint vormen aan te nemen en heeft zich al gebogen over de
kinderactiviteiten in 2019; in 2019 worden drie grotere activiteiten georganiseerd, één in de winterperiode, één in de lente/zomer en één in het najaar.
De werkgroep Natuurbeleving voor Ouderen - die uit 2 personen bestond, van wie er 1 in 2018 is
uitgevallen - zal hopelijk in 2019 nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Er zijn diverse (nieuwe)
leden die belangstelling hebben getoond voor het werken met de Natuurkoﬀer.
De werkgroep Nestkasten is verreweg de oudste van IVN Rotterdam. Twee keer per jaar en de afgelopen jaren 1 keer per jaar worden de meer dan 100 kasten schoon gemaakt. Voor het opknappen van de verrotte kasten moeten we in 2019 iemand anders zoeken, of als alternatief nieuwe
nestkasten aanschaﬀen om geleidelijk de oude kasten te vervangen.
De werkgroep Ledenwandelingen, in het bijzonder de twee coördinatoren, blijft de maandelijkse
ledenwandelingen organiseren, ook in 2019.
De gezamenlijke Natuurgidsen zullen in 2019 een twintigtal natuurexcursies organiseren, voor
volwassenen, kinderen of gezinnen.
Aanbieden scholingsmogelijkheden
Scholing en kennisvergroting bieden aan leden is van cruciaal belang, om leden gemotiveerd te
houden en nieuwe leden een goede basis te geven voor het organiseren en uitvoeren van diverse
activiteiten.

Voor het bieden van scholing en opleidingen is de afdeling in 2019 nog voornamelijk aangewezen
op andere IVN-afdelingen in de omgeving en op de provinciale IVN-commissie Districts Kader
Vorming (DKV). In 2019 streeft het bestuur ernaar een scholing Excursie leiden in het najaar te organiseren, in samenwering met DKV.
Een korte cursus over Bomen is een plan dat de afdeling zelf hopelijk in 2019 tot uitvoering kan
brengen.
Samenwerking
Met sommige andere natuurorganisaties actief in ons werkgebied bestaat al bestuurlijk overleg of
zal dit in 2019 worden geopend of weer opgestart. Met de gemeentelijke boswachters (van Rotterdam in dit geval) is overleg opgestart en er zijn concrete plannen tot samenwerking bij actviteiten in 2019. Landelijke of provinciale organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en Natuurmomumenten worden geconsulteerd indien onze excursies of onze activiteiten
plaatsvinden in een gebied (in ons werkgebied) beheerd door een van deze organisaties. Met Ark
zal op projectbasis worden samengewerkt indien de mogelijkheid zich voordoet, bij voorbeeld in
deelprojecten van het project ‘De rivier als getijdenpark’. Het Hoogheemraadschap en het Recreatieschap Hitland blijven potentiële samenwerkingspartners voor specifieke projecten, op het gebied van water respectievelijk landschap.
Financiële vernieuwing
De afdeling volgt de landelijke ontwikkeling in de hoogte van de contributie: een geleidelijke verhoging aangepast aan de gemiddelde prijsstijging (indexering).
De inning van contributies en donaties zal mogelijkerwijs in 2019 of in 2020 worden overgedragen
aan de landelijke vereniging. Het bestuur laat het tijdstip van deze overdracht afhangen van het
moment dat de landelijke ledenadministratie en daaraan gekoppelde financiële verrekening volledig is geïmplementeerd.

