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De kernactiviteit van onze afdeling bestond ook in 2018 uit het organiseren van excursies, lezingen
en cursussen op het gebied van natuur in de nabije woonomgeving in al zijn diversiteit.
Een weergave van de activiteiten uit het afgelopen jaar vindt u terug in dit jaarverslag.
U leest verder over de bestuurssamenstelling, het aantal leden, de samenwerking met andere
organisaties, alsmede korte verslagen van onze werkgroepen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond in 2018 eerst uit vijf, vanaf oktober uit 4 bestuursleden.
Penningmeester Marianne Weits beëindigde haar bestuurstaak i.v.m. een nieuwe functie binnen het
museum Nienoord.
Herman de Meijer neemt nu het penningmeesterschap waar, waarbij Bé van der Veen ondersteuning
biedt bij de administratieve en boekhoudkundige taken.
Het bestuur bestond op 31 december 2018 uit de volgende vier personen:
- Gerrit Schoonman, voorzitter sinds 1 september 2017
- Herman de Meijer, secretaris sinds 1 september 2017,
penningmeester a.i. vanaf oktober 2018
- Edith Barf, lid sinds 18 april 2013
- Alice Botma, assistent penningmeester
lid sinds 18-april 2013
(asp. lid sinds 19-10-2011)
Formeel mag het bestuur uit 7 personen bestaan. Met het oog op ontwikkelingen waarover later in
dit verslag meer, acht het bestuur zich met 4 leden op dit moment voldoende toegerust om de
voorkomende taken uit te voeren.
De vrijgekomen functie van penningmeester zouden we echter wel heel graag weer gevuld zien.
Dus als u interesse heeft….
Het bestuur is in 2018 negenmaal in vergadering bijeen geweest, waarbij we eenmaal op een
zaterdag wat langer de tijd hebben genomen om bepaalde thema’s uit te diepen. De reguliere
vergaderingen zijn standaard op een vrijdagmiddag en worden gehouden in de CazemierBoerderij te
Tolbert.

Ledental
Begin 2018 stond het ledental van de afdeling op 180 leden. Daarnaast hadden we 4 donateurs.
Gedurende 2018 heeft er een afname van 30 leden en één donateur plaatsgevonden.
Een groot deel van deze afname is direct te linken aan de nieuwe wijze van contributie-inning via het
Landelijk Bureau van IVN te Amsterdam.
Alle leden hebben daartoe begin 2018 een zgn. SEPA-machtigingsbewijs toegezonden gekregen met
de vraag om de betaling via automatische incasso mogelijk te maken. Verplicht was dit niet.
Omdat de wetgever ieder boven de 18 jaar een autonome verantwoordelijkheid toekent zijn we
verplicht om iedereen afzonderlijk een factuur toe te laten sturen, ook al betreft die maar een
bedrag van € 3,00.
De nieuwe wijze van contributie-inning, de op het oog wat omslachtige wijze van factureren en het
feit dat de werkelijke inning helaas anders dan beloofd pas veel later dan bedoeld en ook nog op erg
amateuristische wijze tot stand kwam heeft ertoe geleid dat en aantal leden zich nog eens heeft

beraden op hun lidmaatschap. Ook al lang niet meer thuis wonende jongeren die voorheen onder
het gratis lidmaatschap vielen hebben hun lidmaatschap opgezegd.
Naast deze terugtrekkende beweging van (gelukkig) veelal inactieve IVN-leden heeft onze afdeling
gedurende 2018 ook een groot aantal overlijdens gekend.
Overleden zijn dhr. Sikke van der Mei (maart), Hennie de Ruiter (juni), Frits Swart (juli) en Meint Inia
(november). Ook een van onze donateurs, dhr. Karts Meijer, overleed in juli 2018.
Allen waren lid van het eerste uur en bereikten gelukkig allemaal een zeer hoge leeftijd.
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Tegenover bovenstaande afname staat dat we ook 4 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.
Tevens hebben we onze donateur Herman de Heer wegens zijn immer voortdurende diensten aan
IVN in de loop van dit jaar de status gratis lid toegekend.
Op 31 december 2018 zag ons ledenbestand er daarmee aldus uit:
IVN hoofdleden
IVN hoofdleden
Huisgenootleden
Jeugdleden
Gratis leden
Donateurs

(lokaal aangemeld)
(landelijk aangemeld)
> 18 jr.
< 18 jr.
(lid (IVN-Roden)
Totaal

102
9
34
8
2
155
2

Ieder bij het hoofdlid inwonend lid wordt vanaf de 18e verjaardag als huisgenootlid aangemerkt en
betaalt op jaarbasis € 3,00.
Het hoofdlid betaalt op jaarbasis nog altijd € 19,00. (Bij besluit ALV 11-2-2015, ingaande 1-1-2016).

PR-activiteiten
Voor de PR voor de activiteiten maken we vooral gebruik van de lokale kranten, Uitservice.nl en de
groene agenda’s van o.a. de Natuur en Milieufederatie Groningen en Drenthe..
Voor jeugdactiviteiten worden ook de scholen aangeschreven.
Op de door Herman de Meijer beheerde website www.ivn.nl/afdeling/leek-nietap is alle relevante
informatie te vinden.
En ook op de Facebook-pagina is altijd het actuele aanbod aanwezig.

Werkgroepen
De afdeling is vier werkgroepen rijk. De activiteitenwerkgroep, de redactie van de Wielewaal, een
plantenwerkgroep en een vogelwerkgroep.
1. De Activiteitencommissie bestaat momenteel uit zes personen. Zij bedenken en organiseren
i.o.m. het bestuur vrijwel alle activiteiten.
Coörd. Alice Botma, betrokken bestuurslid Edith Barf
2. De redactie van de Wielewaal.
Drie tot vier personen maken jaarlijks drie maal een Wielewaal.
Redactie: Nynke Tacoma e.a., betrokken bestuurslid Edith Barf
3. De plantenwerkgroep, een werkgroep met een vaste kern van zes personen jaarlijks actief op
het gebied van inventarisatie, monitoring en excursies.
Coörd. Marijke Akerboom en Ties Ausma, betrokken bestuurslid Gerrit Schoonman
4. De vogelwerkgroep, opgericht in 2015 is inmiddels met zo’n 18 vaste leden een zeer actieve
groep.
Coörd. Dirk van der Horst en Theo Wösting, betrokken bestuurslid Edith Barf.
De jeugdbegeleiderswerkgroep is medio 2018 opgeheven omdat de (weinige) leden nauwelijks meer
bij elkaar te roepen waren. De animo was zodanig verminderd dat doorgaan geen zin meer had.

De werkgroepen werken grotendeels autonoom met elk een eigen coördinator.
Vanuit het bestuur is aan elke werkgroep een bestuurslid gekoppeld. Die verzorgt de terugkoppeling
heen en weer tussen werkgroep en bestuur en treedt desgevraagd faciliterend op.
Het bestuurslid is eindverantwoordelijk voor wat er in de werkgroep gebeurt.

Verslag Activiteitencommissie
De activiteitencommissie streeft ernaar om minstens één activiteit per maand te organiseren. Dit kan
zijn een excursie -wandelen, fietsen, al dan niet met een thema- of een lezing of cursus.
Een enkele keer pakt een IVN-lid zelfstandig een uitdaging op. Dit soort initiatieven wordt door het
bestuur hogelijk gewaardeerd en waar mogelijk ondersteund of gefaciliteerd.
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Er zijn in 2018 in totaal 19 open activiteiten georganiseerd waaraan in principe iedereen, lid of niet,
mee kon doen.
Daarnaast hebben er 3 activiteiten plaatsgevonden ten behoeve van een specifieke doelgroep.
Een heel bijzondere was op 19 februari waar we samen met René Oosterhuis een middag hebben
gevuld met beeldmateriaal en verhalen voor dementerende ouderen.
Qua opleiding boden we dit jaar een cursus voor de iets gevorderde vogelaar en een
schedelpracticum.
Onderstaand vindt u een overzicht van de activiteiten van 2017 met de bezoekers- en
deelnemersaantallen.
DATUM
21/01
05/02
19/02
22/02
15/03
22/03
25/03
03/04
15/04
19/04
05/05
10/05
11/05
18/05
19/05

SOORT EXCURSIE
Of ACTIVITEIT
Winterwandeling
Aanvang vogelcursus voor
iets gevorderden
Natuur in Westerkwartier
(Lezing met beelden)
Lezing “Natuur in eigen
omgeving”
Lezing “Natuur in eigen
omgeving”
Virtuele wandeling door
Nienoord
Wolkenwandeling
Gidsenbijeenkomst
Bomenwandeling
Noorderplantsoen
Algemene
Ledenvergadering
Weidevogelfietstocht anv
Boer & Natuur
Rietvogelexc. vanuit
fluisterboot
Rietvogelexc. vanuit
fluisterboot
Rietvogels in het
Lauwersmeer
Fietstocht door
Westerkwartier

AANTAL OPMERKINGEN
MENSEN
12
Natuurschoonbos / Terheyl
30
Groep zat vol!
25

T.b.v. dagopvang Vredewold, niet openbaar,
6 begeleiders

30
11
40

Bieb Zuidhorn, in kader van boekenweek
Onder bezoekers 2 enthousiaste kinderen)
T.b.v. buurtver. “de Koetsiers”

19
13
16

Raadpleging en ideeën opdoen

14

Na pauze: Virtuele wandeling door Nienoord

30
10

Aanwezig met kraam op halteplaats tijdens
activiteit van anv Boer & Natuur
Vertrek 7.00 uur

8

Idem voor gasten Nivoncamping Lettelbert

20

Vogelwerkgroepactiviteit in kader van
Vogelweek
Onderlegger, NGO eindwerkstuk

17

08/06

22 kind

19/08
22/08
14/10

Slootjesactiviteit met
schoolklas en cliënten de
Zijlen
Slootjesact. in Oostindie
Planten én
insectenwandeling
Wandeling Nienoord
Nachtvlinderavond
Paddenstoelenexcursie

27/10

Nachtwachterwandeling

27/10

Boottocht Leekstermeer

13 kind
9 volw.
22

17/12
22/11
28/12

Gidsenbijeenkomst
Schedelpracticum
Eindejaars plantenjacht

15
15
17

09/06
21/06

4

17 cliënt
19 kind
8
20
20
16 kind
20 volw.

Gemixte activiteit door en met kinderen (groep
8) en cliënten met verst. beperking
Tevens 10 ouders en 8 IVN-begeleiders
Uitgestelde exc. i.v.m. onweer, viel nu helaas
deels in vakantie.
In kader van 70e verjaardag lid
Op terrein camping Lettelbert
Op hetzelfde moment twee gescheiden
excursies. Een voor kinderen en een voor
volwassenen.
In kader van Nacht v.d. Nacht
Vaartocht in het donker in kader van Nacht v.d.
Nacht. 65 aanmeldingen!
Raadpleging en ideeën opdoen
Lezing met practicum dierschedels
Floron eindejaarsplantenjacht met wandeling

Zoals u in het overzicht ziet zijn er ook diverse activiteiten gedaan waar kinderen bij aan konden
sluiten. Zo was er de jaarlijkse slootjesdag, een paddenstoelenexcursie speciaal ook voor kinderen en
de jaarlijkse wandeling met de Nachtwachter tijdens de Nacht van de Nacht.
Drie maal werden we gevraagd een activiteit te ontplooien t.b.v. een specifiek doelgroep.

Verslag Redactie Wielewaal
De Wielewaal is dit jaar drie maal uitgebracht. De redactie streeft daarbij naar het uitbrengen van
thema-nummers. In 2018 werden artikelen uitgebracht over resp. de wijk Sintmaheerdt in Tolbert,
het Pad tussen Marum en Tolbert en de nieuwe gemeente Westerkwartier.
De redactie bestond uit Nynke Tacoma, Edith Barf, Kees Rosier en jeugdpaginaschrijver Wouter Barf.
In 2018 is de lay-out verbeterd en is het gebruik van de IVN-groene kleur doorgevoerd in o.a. de
kopteksten.
De plannen om te gaan werken met een redactieraad zijn in 2018 niet opgepakt.

Verslag plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep (PWG) bestaat uit zo’n 17 leden. De PWG had voor 2018 een drietal
winteractiviteiten (determinatiesessies) ingepland en 11 groeiseizoenactiviteiten (9 veldbezoeken en
2 determinatiesessies). Deze activiteiten gingen bijna allemaal door.
Op de website heeft de PWG een eigen pagina.
De in 2017 gestarte plantendeterminatiecursus, met uitloop naar 2018, is als waardevol ervaren.
Men heeft tijdens deze sessies veel nieuwe begrippen geleerd en beter met de Heukels leren
omgaan. Graag wil men vervolg geven aan de determinatiesessies.
Ook de veldbezoeken bevielen goed hoewel de leden zich afvragen of een herhaald bezoek in één
jaar wel zinvols is. De opkomst bij sommige activiteiten was laag. Wellicht toch een vraag naar meer
diversiteit en wat meer onbekend in het programma?
Voor 2019 heeft de PWG behoorlijk wat plannen en aanvragen. Een korte verkenning:
Vanuit het Groninger Landschap ligt er een concrete vraag om drie gebieden te inventariseren: het
Harense bos, het Bolmeer en het Nanninga’s bos.
Ten eerste wil het GL globaal weten wat er in de gebieden qua planten voorkomt.

Ten tweede is in een van deze gebiedjes een stukje grond afgeplagd en het GL wil graag weten welke
planten daar terugkomen.
Ook de beheerders van het natuurgebied de Kuzumerkooi te Oldekerk hebben gevraagd of de PWG
dit gebied wil inventariseren. De reden achter dit verzoek is onder andere dat de beheerders een
goed maaibeleid willen opstellen.
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Bij het FLORON-project ‘Mijn Berm Bloeit’ worden bermen geïnventariseerd op wat er bloeit aan
planten en welke insecten hierop af komen.
Met de wens van het afdelingsbestuur om later dit jaar het nieuwe gemeentebestuur te benaderen
voor gesprekken over bermbeheer i.r.t. insectenafname en biodiversiteit kan het interessant zijn een
aantal typische ‘Westerkwartier-bermen’ te inventariseren.
Bijvoorbeeld een veenberm, zandberm en kleiberm en die te bekijken in de loop van het jaar. Zo
kunnen we al monitorend een idee krijgen hoe bermen er in het Westerkwartier kwalitatief bij liggen
en wat er evt. aan het gemeentelijke bermbeheer valt te verbeteren.
Als laatste is binnen de PWG gesproken over het toekomstig beheer van de natuurgebiedjes bij De
Zijlen in Tolbert. Over pakweg 4 jaar gaat de huidig beheerder met pensioen en zal niet worden
opgevolgd. De herinrichting van dit terrein is dan zo’n beetje afgerond en de Zijlen zal dit gebied dan
overdragen aan de gemeente Westerkwartier: de gemeente wordt dan eigenaar én beheerder.
Ook in 2019 wil de PWG geregeld op veld(werk)bezoek. De circa 10 terreinbezoeken en drie
determinatiebijeenkomsten zijn alle op de website terug te vinden.

Verslag Vogelwerkgroep
Dit jaar is het aantal activiteiten achtergebleven bij het vorig jaar door de werkgroep uitgesproken
ambitieniveau. Oorzaken o.a.: gezondheidsissues bij het coördinatieteam, niet de goede tijd voor
geplande activiteiten (uilen in Nienoord, boomvalken in Fochteloërveen), te hoge parallelle belasting
door cursus.
Desondanks heeft de werkgroep, bestaande uit 18 leden, de volgende activiteiten ontplooid:
- Feb - Mei 2018: vervolgcursus Vogelherkenning: 5 cursusavonden, 3 excursies
- 18 Mei 2018: wandeling in kader Nationale Vogelweek, NP Lauwersmeer (20 deelnemers!)
- 29 juni 2018: avondwandeling Nienoord
- 5 oktober 2018; excursie NP Lauwersmeer (trekvogels)
- November, excursie wintergasten in de Marnewaard (NP Lauwersmeer)
- 11 december; bosuilenexcursie Nienoord.
Voor het komend jaar wil de werkgroep in ieder geval enkele activiteiten opnieuw inplannen die het
afgelopen jaar verkeerd getimed waren.
Op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemers aan de vogelcursus uit 2018 zal medio 2019 een
vervolgcursus worden samengesteld met als specifiek aandachtspunt vogelgeluiden
Om de betrokkenheid van de leden binnen de werkgroep te vergroten zal er bij de organisatie van
activiteiten meer participatie van werkgroepleden worden gevraagd.
Alle activiteiten worden op de website van IVN Leek-Nietap gepubliceerd waarbij tevens wordt
vermeld of de activiteit alleen voor werkgroepleden is bedoeld of ook is opengesteld is voor het
overige publiek.
Enkele leden van de werkgroep houden zich gedurende het jaar ook bezig met het tellen van vogels.
Ook van deze werkgroep zijn de plannen voor 2019 terug te vinden op een eigen pagina op de
website.

Jeugdbegeleiderswerkgroep
De jeugdbegeleiderswerkgroep is medio 2018 opgeheven. De in 2015 opgeleide jeugdbegeleiders zijn
om diverse redenen uit beeld geraakt of als jeudgbegeleider afgehaakt.
Uiteraard zijn een aantal op de jeugd gerichte activiteiten zoals de slootjesactiviteit, de paddenstoelenwandeling en de wandeling met de Nachtwachter ook dit jaar weer gewoon uitgevoerd.
Deze werden nu verzorgd vanuit onze grote algemene gidsenpoule waarbij uiteraard wel degenen
met affiniteit met kinderen deze activiteiten trokken.
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Met andere aan jeugd gerelateerde vragen zijn we terughoudend geweest omdat we daarvoor de
inzet niet kunnen leveren.
De incidentele samenwerking met Stg. Agora/SPINN, vaak in vakantieperioden, heeft gedurende
2018 niet tot activiteiten geleid. En met het nieuwe gemeentelijke contract voor alle cultureel en
jongerenwerk met Sociaal Werk De Schans is het even aanzien welke kant het opgaat.

Scholing en Opleiding
De in september 2017 gestarte cursus plantendeterminatie, met ook hier een goede opkomst met 25
deelnemers, liep nog door in 2018.
Het voornemen om voorafgaand aan de slootjesdagen van juni een korte watergidsencursus te
organiseren liep spaak op enerzijds gebrek aan tijd, maar vooral ook het feit dat we de kosten voor
de deelnemers niet op een naar ons idee aanvaardbar niveau konden krijgen.
Ook een voorgenomen korte paddenstoelencursus voorafgaand aan de paddenstoelenmaand
oktober hebben we organisatorisch helaas niet rond gekregen.

Samenwerking met andere organisaties
Naast de samenwerking met onze zusterafdeling IVN Grootegast e.o. - voor o.a. cursussen- hebben
we in 2017 samengewerkt met o.a. de volgende organisaties:
• Gemeente Leek
• Vereniging tot behoud van Natuurschoon
• Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG)
• Fredewalda/Cazemierboerderij
• Het Noordererf
De samenwerking met de Gemeente Leek betrof de deelname aan het halfjaarlijks overleg van het
groenplatform, waar plannen voor het beheer van (o.a.) Nienoord worden besproken en wij ook
onze vragen en opmerkingen kunnen inbrengen.
De deelnemende (bestuurs)leden waren Garmt, Alice en Edith.
Helaas is met de start van de nieuwe gemeente Westerkwartier de status van dit platform erg
onzeker geworden.
De Vereniging tot behoud van Natuurschoon heeft in 2016 samenwerking met ons gezocht voor
advies over de inrichting van nieuw aangekochte stukken land. Ook bij het beheer van het verdere
Natuurschoonbos vinden ze het prettig om mensen met kennis hiervan een mening of advies te
kunnen vragen. Met name Laus Paagman is gedurende 2018 intensief betrokken geweest bij de
plannen voor dunning en herplant in het bosgebied. Medio 2019 zal de aandacht meer gericht zijn op
het beheer van de weidegronden.
Als IVN-afdeling zijn wij lid van de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG). Als stem van de
Groningse natuur- en milieubewegingen vertegenwoordigt het NMG ruim 50 organisaties die zich
inzetten voor natuur, landschap, (leef)milieu en klimaat in de provincie. Nauw wordt tussen deze
organisaties samengewerkt aan gezamenlijke groene doelen. Ook de activiteiten rondom de Nacht

van de Nacht komen (oorspronkelijk) uit de stal van de Natuur en Milieufederatie.
De NMG hield en houdt mede namens ons een vinger aan de pols bij de Gebiedsontwikkeling
Zuidelijk Westerkwartier waarbij natuurbelang en waterberging belangrijke pijlers zijn.
Fredewalda/CazemierBoerderij
De CazemierBoerderij is onze preferent partner als het gaat om het boeken van zaalruimte voor
vergaderingen en lezingen.
Ook de vergaderingen van het bestuur en de werkgroepen vinden plaats in de CazemierBoerderij.
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Medio 2018 is het drie jaar durende project “Boerenerven-Tuinen Westerkwartier” gestart.
In dit door het Noordererf getrokken project participeren de beide Westerkwartierse IVN afdelingen.
O.a. de gemeente Westerkwartier en de Provincie Groningen dragen bij aan het project.
Doel van het project is het herstellen van het streekeigen karakter van het Westerkwartiers en het
vergroten van de natuurwaarden en biodiversiteit. Hiermee wordt het gebied aantrekkelijker om te
wonen en werken. Daarnaast zijn (boeren)erven en -tuinen belangrijke stapstenen in de natuur. Er
zijn prachtige (boeren)erven en landelijke tuinen met streekeigen beplanting, een boomgaard bij het
huis en boerentuinplanten. Als deze op een natuurvriendelijke manier worden onderhouden zijn dit
paradijsjes voor tuinvogels, vlinders, bijen en allerlei andere insecten.
Aan de nu lopende 1e tranche doen ca. 50 deelnemers mee.

En verder nog …
Het werd al genoemd onder het kopje ‘ledental’, in 2019 zijn we overgegaan naar een andere manier
van ledencontributies innen. Circa driekwart van de leden heeft de toegezonden SEPA-machtiging
afgegeven, waarvoor heel veel dank!
Inning via het landelijk Bureau had ons veel gemak moeten opleveren, maar helaas liep het anders.
Door personeelstekort, onbekendheid met het systeem en ronduit slechte communicatie en
onprofessioneel optreden is vooral naar die leden die géén SEPA-machtiging hebben afgegeven een
erg onduidelijke situatie ontstaan. Zelfs op dit moment van schrijven zijn nog niet alle
contributievorderingen van 2018 afgerond.
We hopen van harte dat met de inning over 2019 alle kinderziekten uit het systeem zijn gehaald.
In 2018 hebben we tweemaal een gidsenbijeenkomst georganiseerd. De achtergrond hiervan is
gelegen in onze wens de actieve leden meer ruimte te geven zelf met ideeën en initiatieven te
komen, het activiteitenaanbod te vernieuwen en zeker niet onbelangrijk het bestuur en de
activiteitencommissie te ontlasten.
Vooral de decemberbijeenkomst heeft veel opgeleverd. Te veel om meteen alles op te pakken, maar
we hebben al wél drie speerpunten vastgesteld waar we in eerste instantie onze aandacht en energie
op gaan richten, t.w.:
- Werkgroep Nienoord en Werkgroep Natuurschoonbos.
Deze twee bijna genetisch met ons verankerde natuurgebieden verdienen een eigen
gidsenwerkgroep.
- Werkgroep Ouderen
Nogal wat leden vinden dit een doelgroep waar we echt mee aan de slag moeten.
- Werkgroep in kaart brengen Westerkwartier.
Het idee is om de hele gemeente Westerkwartier diepgaand in kaart te brengen met
gebruikmaking van reeds bestaande kennis en literatuur, interessante gebieden te
inventariseren en uit te werken naar IVN- ‘exploitatie’ mogelijkheden.
2018 was ook het jaar waarin privacy (schijnbaar) ineens in de spotlights stond. De AVG (Algemene
Verordening gegevens bescherming) werd van kracht en in het verlengde hiervan hebben we beleid
ontwikkeld en uitgeschreven. Ons privacy statement, met een aantal daaraan gekoppelde bijlagen, is
op onze website gemakkelijk terug te vinden.

De toekomst
De gemeente Westerkwartier
Per 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Westerkwartier van start gegaan.
Veel is nieuw, verantwoordelijken voor diverse beleidsterreinen moeten nog worden aangewezen en
ingewerkt.
En ook voor ons is het zoeken wie nu en in de toekomst onze gesprekspartners zijn en worden.
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Er zijn nu twee IVN-afdelingen actief zijn in de nieuwe gemeente, IVN Grootegast e.o. en IVN LeekNietap.
In het vorige jaarverslag meldden we al dat we via een bestuurlijke commissie in gesprek waren met
onze collega’s van IVN Grootegast e.o. om te bezien hoe we in de toekomst met één gezicht en één
geluid in gesprek kunnen gaan en blijven met onze gemeentelijk bestuurders en andere
overheidsorganen.
We hebben er de tijd voor genomen, maar inmiddels zijn we als besturen zover dat we unaniem
akkoord zijn met de verdere uitwerking en totstandkoming van een fusieplan tussen beide
Westerkwartierse IVN-afdelingen.
Het fusiedocument, met concept statuten en huishoudelijk reglement zullen tegelijkertijd tijdens een
ALV worden voorgelegd aan de leden van beide afdelingen. Want het zijn de leden die uiteindelijke
beslissen of het al dan niet tot een fusie komt.
Een tweetal werkgroepen waarin we in 2017 al participeerden hebben hun rapportages in 2018
afgerond.
De werkgroep “Dallandschap Oude Riet”, met daarin onze voorzitter Gerrit Schoonman namens
zowel IVN Grootegast e.o. én IVN Leek-Nietap. De rivier de Oude Riet lopend van Trimunt tot aan het
Reitdiep als een groene en natte as dwars door de nieuwe gemeente is door de werkgroep
opgewaardeerd tot de centrale toeristische as in onze gemeente.
Daarnaast en deels parallel hieraan, heeft Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier
(Milieubeheer ZWK) i.s.m. anderen een aanzet tot een landschapsbeleidsplan voor de nieuwe
gemeente uitgeschreven. Garmt Renkema vertegenwoordigde ons in deze werkgroep.
Inmiddels vormt deze groep mensen het Platform Landschapsbeleidsplan.
Beide producten vormen voor ons de kapstok waaraan we onze groene zorg en intenties binnen de
nieuwe gemeente kunnen ophangen.

Vooruitblik
Het mag helder zijn dat de voorgenomen fusie met IVN Grootegast e.o. het nodige aan aandacht
werk en tijd zal vragen. Gelukkig, daar zijn we echt van overtuigd, gaat het ook heel veel opleveren.
Tegelijkertijd gaat op het gebied van opleidingen het werk gewoon door. Een vogelcursus, waarbij de
geluiden centraal staan, is al gestart. Misschien volgt later dit jaar ook nog een (korte)
paddenstoelencursus.
En ook op het gebied van activiteiten blijft het lopende programmering met maandelijks minimaal
één activiteit van kracht.
Naar aanleiding van de IVN Notitie “In veilige handen” en de door de Landelijke Raad uitgesproken
wens actiever beleid te ontwikkelen op het gebied van beschermen van kinderen en kwetsbare
doelgroepen ligt het in de lijn der verwachting dat we over zullen gaan tot het vragen van een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) van alle actief gidsende of deelnemende leden.

Herman de Meijer

Tolbert, maart 2019

