Hallo allemaal,
Hartstikke leuk dat ik de komende jaren als voorzitter in het
IVN bestuur mag zitten. Mijn naam is Pauline de Kroon, en
sinds juni 2018 woon en werk ik met veel plezier op Texel.
Samen met mijn vriend, Wouter van de Steeg, wil ik hier op
Texel mijn leven opbouwen.
In mijn dagelijkse leven werk ik als beleidsmedewerker bij
de gemeente Texel. In mijn vrije tijd hou ik van lezen, ga ik
graag naar buiten, sport ik, en doe ik mee aan de
bestuursklas van de Teso en de Rabobank.
Wat ik leer in de bestuursklas, zet ik graag in voor het IVN. Ook de afgeronde opleidingen
Diermanagement en Bos- en Natuurbeheer gaan hopelijk bijdragen aan een goede IVN-tijd.
Ik hoop jullie goed van dienst te zijn, en kijk uit naar een verdere kennismaking.
Hartelijke groet,
Pauline de Kroon

Beste leden van IVN-Texel,
Op de Algemene Ledenvergadering van 20 maart
was ik herverkiesbaar als bestuurslid van onze
afdeling. De aanwezige leden stemden, geloof het of
niet, in met mijn herverkiezing. Binnen het nieuwe
bestuur is afgesproken dat ik de komende 3 jaar
secretaris blijf en ik zal met veel plezier deze functie
vervullen.
Als biogeochemicus, een mooi woord voor iemand
die biologie combineert met geologie en scheikunde,
een soort Jantje van alles dus, ben ik als
wetenschapper (nog steeds) actief bij het NIOZ en
de Universiteit van Utrecht om o.a. beter te
begrijpen hoe het leven is ontstaan en geëvolueerd en met natuurlijke en door de mens
veroorzaakte klimaatverandering. Daarnaast werk ik af en toe voor de Universiteit van St.
Andrews in Schotland om met anderen uit te zoeken wat de beste manier is om niet meer
actieve gas- en olieplatforms uit de Noordzee te verwijderen dan wel her te gebruiken.
Maar als het even kan ga ik naar buiten “de natuur in”, al dan niet met vrouw en
(klein)kinderen.

Hartelijke groet van Jan de Leeu

Even voorstellen
Even voorstellen,
Mijn naam is Erick Jan Verheul (geboren in 1966). Ik woon sinds
2006 op Texel in Den Burg en ben getrouwd met Anneke (van der
Star). Oorspronkelijk kom ik uit Beverwijk (naast de
Kennemerduinen) en ik heb ook 10 jaar in Julianadorp gewoond
(naast de Donkere duinen). Van jongs af aan heb ik veel interesse
in de natuur en met name in strand en duinen. Ik ben ongeveer 30
jaar lid van Natuurmonumenten en als vrijwilliger geef ik vanaf
april rondleidingen in de eendenkooi van Spang.
In februari heb ik de opleiding IVN Natuurgids afgerond en heb ik
aangegeven, dat ik mij graag wil inzetten voor het IVN Texel.
Door mijn ervaring als financieel controller bij Noordwest
Ziekenhuisgroep hoop ik als jullie nieuwe penningmeester bij te
dragen aan een goed georganiseerde en financieel gezonde
organisatie. Op dit moment dragen Titia Klok en Jan Ravenstijn
alle lopende zaken aan mij over zodat ik zo snel mogelijk volledig ingewerkt ben. Loyaliteit,
heldere afspraken en transparante verantwoording zijn voor mij de belangrijkste drijfveren
in mijn werk voor het ziekenhuis en die neem ik ook mee in deze nieuwe bestuursfunctie.
Ik hoop u allen in de komende jaren vanuit het bestuur of tijdens activiteiten vaak te
ontmoeten.
Hartelijke groet,
Erick Jan Verheul

