JAARVERSLAG 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019 op woensdag 24 april 2019
IVN Afdeling Hengelo
Locatie:
Buitenplaats De Houtmaat
Houtmaatweg 9
7556 PC Hengelo
Aanvang om 19:30 uur, sluiting 22:00 uur.

Agenda:
1 Opening en vaststellen agenda
2 Verslag jaarvergadering april 2018
3 Mededelingen
4 Ingekomen stukken
5 Verslag bestuur en werkgroepen
6
7
8
9
10

Financieel jaarverslag 2018
Verslag kascommissie
Benoemen nieuwe kascommissie
Vaststellen begroting 2020
Vaststellen contributie 2020

11 Bestuurssamenstelling
Rooster van aftreden:
Voorzitter Rewert Wolthoff, aftredend in 2022.
Penningmeester Willy van Diepen, aftredend in 2019, herkiesbaar.
Secretaris Anton Hoenderboom, aftredend in 2020.
Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur en tot
aanvang van de vergadering kunnen leden zich kandidaat stellen.
12 Huldiging jubilarissen

B. Mensink, 25 jaar lid
Wij hopen de jubilaris tijdens de jaarvergadering in het zonnetje te zetten.
13 Wijzigingen Beleidsplan en/of het Huishoudelijk Reglement
Het Beleidsplan 2019 wordt voorgelegd ter vaststelling (het stuk wordt begin april digitaal
toegezonden en is van dan ook opvraagbaar via de secretaris).
14 Stand van zaken, onder andere:
a. Open Zondagen 2019
b. WeustDag op zondag 16 juni 2019
15 Peter Mol gaat met een presentatie in op de Landelijke IVN en de relatie tot de afdelingen.
Peter Mol is senior projectleider bij IVN Overijssel
16 Rondvraag
17 Sluiting

Notulen Algemene Ledenvergadering IVN Hengelo 18 april 2018
Aanwezig:
Ina ter Kuile – de Boer, Jos Uiterwijk, Ria ter Braake, Albert ter Braake, Gemmy Wienk, Hans
Wienk, Albert Becker, Paul Ludwig, Henri Ludwig, Onno Varenhorst, Klaus Pfeil, Jannie Haanstra,
Thea Collignon, Annie Dreteler, Lida Oppewal, Herman Mulder, Marjo Mulder, Pietske de Boer,
Marieke van Gerven, Willy van Diepen, Rewert Wolthoff (voorzitter) en Anton Hoenderboom
(notulen).
Afwezig met kennisgeving:
Elly en Jan Zwienenberg, Frederique Metternich, Erwin Olthuis, Joke van der Kaa, Esther Rijpma,
Chantal ter Huurne en Els Eerden.
1. Opening en vaststellen agenda
Rewert opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. De agenda is akkoord.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering april 2017
Het verslag is akkoord.
3. Mededelingen
Nieuwe statuten.
IVN landelijk heeft nieuwe statuten en de statuten van de afdeling dienen in lijn gebracht te worden
met de nieuwe landelijke statuten. De afdelingsstatuten zijn naar het landelijk bureau verstuurd ter
beoordeling. Er zal een nieuwe ledenvergadering uitgeschreven worden waarin de nieuwe
afdelingsstatuten ter goedkeuring voorgelegd zullen worden aan de leden.
Op de heemtuin wordt nieuwe opslagruimte bijgeplaatst.
Herman meldt de vacatures in de werkgroepen en dat de vacatures geplaatst zijn op de
vacaturebank van Hengelo, van Borne en van Groen Bezig (www.groenbezig.nl). Herman heeft
samen met Anton deelgenomen aan de cursus ‘Nieuwe vrijwilligers voor de club’ van NMO. In de
cursus kwam naar voren dat een van de meest effectieve wervingsmethodes is het vragen aan
mensen of ze betrokken willen worden bij het IVN. Vertellen wat het IVN is en doet en mensen
aanspreken op hun interesses. Het uitgangspunt is wat vinden mensen leuk om te doen en waar
liggen hun kwaliteiten. Aan iedereen wordt gevraagd in zijn/haar eigen netwerk uit te kijken naar
mensen die hart hebben voor de natuur en die mensen te benaderen.
De afgemelde leden worden vermeld.
4. Ingekomen stukken
Geen.
5. Verslag bestuur en werkgroepen
De verslagen worden vastgesteld met dank aan aller inzet.
6. Financieel Jaarverslag 2017
Nieuw in het financiële jaarverslag van 2017 zijn de bestemmingsreserves. Deze zijn toegevoegd
om de algemene reserve niet te hoog te laten oplopen.
Ria:
Waarom zijn niet alle afdelingsleden ook landelijke leden? Wij krijgen een afdracht voor de
landelijke leden.
Klaus:
Waarom hebben we een rekening bij ING?
ASN accepteert geen stichting als klant, alleen particulieren. Daarnaast is overstappen veel werk.

Albert:
Het overschot op de begroting is mooi. Twee afwijkingen:
1. post penningmeester
o eenmalige uitgave voor IBAN omnummeringssoftware.
2. post Beleefbos
o zand gekocht met subsidie NLDOET. Dit zou meer zuiver vastgelegd moeten
worden.
Hans:
Mist bestemmingsreserve voor de heemtuin.
1. huisje (opslagruimte)
o valt onder de stichting
2. problemen wateroverlast
o is bij de stichting niet bekend
Zaden en planten vallen ook onder de stichting. Aanschaffing dient wel eerst afgestemd te worden.
Uitgaven voor middelen voor educatieve activiteiten vallen onder IVN.
De stichting heeft posten voor
1. huisje (opslagruimte) (prioriteit 1)
2. aanhangwagen (prioriteit 2)
3. gereedschap (prioriteit 3)
4. zaden en planten
5. hekwerk

7. Verslag Kascommissie
Herman Mulder en Jan Zwienenberg hebben de kas in orde bevonden. De administratie zag er
duidelijk en goed uit. Het bestuur wordt decharge verleend.
8. Benoemen nieuwe Kascommissie
Jan is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet. De nieuwe Kascommissie wordt gevormd door
Herman Mulder en Ester Rijpma. Albert ter Braake meldt zich als reserve.
9. Vaststellen begroting 2019
De Begroting 2019 wordt goedgekeurd.
10. Vaststellen contributie 2019
Het voorstel voor het aanpassen van de contributie voor 2019 wordt niet opgevolgd omdat we dan
boven het landelijk niveau zouden komen met de afdelingscontributie. De contributie voor 2019
wordt:
 landelijke leden:
24,00 euro
 huisgenootleden:
14,00 euro
 donateurs minimaal: 15,00 euro
11 Bestuurssamenstelling
Rewert wordt voor een volgende periode gekozen als voorzitter.
12. Huldiging jubilarissen
Zie verderop in deze notulen.
13. Beleidsplan 2018
Het beleidsplan wordt op onderdelen toegelicht en in zijn geheel vastgesteld. Het accent ligt op
ledenwerving, interne organisatiestructuur en interne kennisbevordering.
KNNV excursies zijn toegankelijk voor IVN-leden.

14a. Open Zondagen 2018
De Open Zondagen lopen van 6 mei tot en met 26 augustus. Het is de bedoeling alle open
zondagen met minimaal twee IVN leden aanwezig te zijn. De open zondag gaat altijd door,
ongeacht de weersomstandigheden. In de pers zal aandacht besteed worden aan de open
zondagen, die rond een thema worden opgebouwd. De thema’s voor 2018 zijn voorjaarsbloemen,
beestjes en vruchten.
14b. Districtsdag
Zaterdag 12 mei 2018 wordt de districtsdag van district Overijssel gehouden in Hengelo.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de website of rechtstreeks bij Rewert.
14c. Dag-in-het-Park 2018 op zondag 10 juni 2018
Op zondag 10 juni wordt de WeustDag georganiseerd. Dit jaar is er een puzzeltocht, digitaal of op
papier, die de deelnemers langs alle betrokken organisaties voert.
15. Rondvraag
 Herman: aan iedereen het verzoek zijn/haar netwerk in te schakelen voor het vinden van
nieuwe vrijwilligers.
 Marieke: wij werken met kinderen, hebben wij een VOG nodig?
Een beleidsregel is altijd met minimaal twee mensen aanwezig bij het werken met kinderen.
Het bestuur gaat navragen wat de landelijke richtlijnen zijn.
 Ina: documenten van de heemtuin van 2002 tot 2010 kunnen naar een archief. Zij neemt
contact op met de secretaris hierover.
 Jos: de heemtuin is mooi geworden, een goed resultaat in drie jaar. Iedereen de
complimenten hiervoor.
16 Sluiting
Rewert sluit de vergadering met dank aan iedereen en de mededeling dat het bestuur op 26
augustus een barbecue op de heemtuin organiseert.
12. Huldiging jubilarissen


Ria ter Braake, 40 jaar lid



Jannie Haanstra, 40 jaar lid



Henri Ludwig, 40 jaar lid



Herman Mulder, 40 jaar lid



Marjo Mulder, 40 jaar lid



Jos Uiterwijk, 40 jaar lid



Elly Zwienenberg, 40 jaar lid

Jaarverslagen 2018
HET BESTUUR
Jaarverslag bestuur IVN-Hengelo 2018
In 2018 is de bestuurssamenstelling gelijk gebleven. Rewert was aftredend als voorzitter en hij is
herkozen voor een vervolgperiode:
Rewert Wolthoff
- voorzitter
Anton Hoenderboom - secretaris
Willy van Diepen
- penningmeester
De statuten van IVN landelijk zijn vernieuwd. In 2018 zijn onze statuten van de afdeling in lijn
gebracht met de nieuwe landelijke statuten. Hiervoor zijn twee extra algemene ledenvergaderingen
uitgeschreven. Op de tweede extra algemene ledenvergadering zijn onze nieuwe statuten door de
leden geaccepteerd.
Het bestuur heeft in 2018 vijf keer vergaderd, met de COBES werd zoals gebruikelijk twee keer
overlegd, de Districtsvergadering werd een keer bezocht. Alle dagelijkse
verenigingsbeslommeringen zijn weer opgevangen. De financiën zijn goed geïnd en beheerd, er
zijn 207 ingekomen stukken genoteerd en vergaderingen werden mooi voorgezeten en verslagen.
In 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. De AVG
is een uitbreiding op al bestaande privacy wetgeving, waarbij vanaf 25 mei 2018 alle organisaties
geacht worden op de juiste manier met persoonsgegevens om te gaan.
Er is geïnventariseerd welke persoonsgegevens wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze
activiteiten en de wijze waarmee met de persoonsgegevens wordt omgegaan.
Het resultaat is dat bekend is wie over welke gegevens beschikt en dat een privacy-statement is
opgesteld.
Begin 2018 is door Natuur en Milieu Overijssel de cursus ‘Nieuwe vrijwilligers voor de club’
gegeven. Een onderdeel van de cursus betrof het uitvoeren van een Quick Scan, met als doel in
kaart te brengen op welke wijze wij nieuwe vrijwilligers vinden en bestaande en nieuwe vrijwilligers
binden aan onze afdeling. De uitwerking van de Quick Scan is in de eindfase.
In voorgaande jaarverslagen van het bestuur was het onderwerp ledenwerving altijd aanwezig. Dat
geeft het belang van het onderwerp aan. In een recente uitgave van Mens en Natuur is te lezen
over de groene vrijwilliger: De (actieve) vrijwilliger van IVN heeft een groen hart en vaak grijs haar.
Het totaal aantal leden van IVN stijgt, maar het aantal actieve leden daalt. Er zijn nog steeds
mensen te vinden met groot enthousiasme voor de natuur, maar die mensen weten de weg naar
het IVN niet zo goed te vinden. Daarnaast willen de mensen wel eens iets doen, maar houdt dat
niet automatisch in dat ze lid willen worden van een vereniging met bijvoorbeeld wekelijkse
verplichtingen.
Wil het IVN in de toekomst gebruik gaan maken van mensen die iets komen doen wanneer ze
kunnen en willen, dan zal het inrichting van IVN als beweging, minder strak, maar opener en
flexibeler, daar zeer goed bij passen. Wat de betekenis is voor de huidige vrijwilliger is niet
duidelijk, maar het is zeker iets wat onze aandacht verdient.
Ledenadministratie
Op 1 januari 2019 telde onze afdeling 110 leden*: 97 gewone leden en 13 huisgenootleden.
(* waaronder 12 landelijk aangemelde leden. Zij betalen via het landelijk bureau. Van deze leden
krijgen wij van het landelijk een bijdrage.)
Onze afdeling heeft vijf donateurs.
In 2018 hebben zes leden zich aangemeld.
Er waren vijf afmeldingen als lid en een als huisgenoot lid.
Ledenmutaties uitsluitend doorgeven aan de ledenadministratie van de eigen afdeling.
Deze worden door ons verwerkt in het systeem van Amsterdam.

Alleen leden die via het landelijk betalen, moeten zich afmelden bij de ledenadministratie in
Amsterdam.

WERKGROEP BELEEFBOS
Het bos met enkele natuurspeelplekken is het extensieve, openbare deel van onze Heemtuin
Weusthag. Het bosgedeelte ontwikkelen we tot een stinzenbos, de graslanden rond de
natuurspeelplekken tot bloemrijke velden.
De werkgroep bestond per eind december 2018 uit zes personen: Klaus Pfeil, Rewert Wolthoff,
Hans Zandman en Herman Mulder, en de nieuwe leden Laurens Snieders en Anton
Hoenderboom. Onno Varenhorst en Albert Becker hebben de werkgroep verlaten. We werkten
elke dinsdagmorgen groepsgewijs, het hele jaar door, maar regelmatig ook meer dagdelen.
De late wintermaanden waren enorm nat. Zelfs de stapstenen in de beek stonden dagenlang
onder water. Gelukkig hadden we de Knikkende vogelmelkbollen al gepoot. Bij een opgeheven
kinderdagverblijf konden we drie volle aanhangers speelzand halen voor het strandje. Dezelfde
‘Marktplaatsaanhanger’ konden we ook goed gebruiken om de takken naar het beleefbos te
vervoeren na drie ochtenden wilgen knotten bij twee buren en langs de biologische moestuin.
Goed te gebruiken voor het herstel van de wilgenhutten en voor een knotwilgenrand rond het
vennetje.
Een flinke voorjaarsstorm scheurde enkele zware populiertakken af. In het stinzenbos scheurde
een forse populier helemaal bij de grond af. Gelukkig geen werkelijke schade. Van de stormresten
konden we weer een aardige takkenril bouwen. Het voorjaar betekende ook Daslook, Knikkende
vogelmelk, Sneeuwklokjes, Wilde hyacinten en Bosanemonen in het bos… en een enkele
verdwaalde Vogelmelk.
Tot 31 juli hadden we de tijd om de natuurspeelplekken aan te passen aan de certificatie-eisen.
Dat is gelukt. De groenbedrijven Farwick (levering eikenstammen) en Donkergroen (op maat
zagen en dergelijke) boden een sterke helpende hand. Gildebor (geregeld op de Slingerbeurs en
gekozen als match van de maand april) plaatste de zware, gevorkte eikenstammen met machinaal
‘geweld’ op de kruipbuisheuvel en weer stammen andere langs het wandelpad. Farwick kapte nog
even vijf forse populieren zodat er meer licht en ruimte kwam voor andere bomen. En eindelijk kan
nu de altijd zo mooi bloeiende Prunus voluit zijn gang gaan.
Op de provinciale IVN-dag 21 mei (in handen van IVN Hengelo) zijn we met enkele deelnemers
begonnen aan het vlechtwerk bij de wilgenhutten. De boerenslootrand, de schouwstrook, maakten
we nog ‘even’ over de volle lengte voldoende breed voor het machinaal schonen van de sloot door
groenbedrijf Vossebeld. Niets is ons teveel!
Gildebor regelde in overleg met onze eigen boomkerels, dat Farwick een dertiental nieuwe bomen
(inboet) kwam planten. We hebben ons best gedaan ze in die hete zomerdagen dagelijks water te
geven… en volgens ons gaan ze het alle redden. De knotwilgjes rond het vennetje minder.
Zagen we de torenvalk voor het tweede jaar nestelen? Ja, zes jongen enkele weken later bij de
hoge nestkast. Eind juni dan de eerste maaibeurt van de graslanden met de maaibalk van
Landschap Overijssel. En een ‘controle’bezoek van twee keurmeesters van de European Green
Flag Award. Ondertussen zijn we druk met de breed uitwaaierende wortelopslag van de gekapte
populieren. Indrukwekkend wijd en ver vertakt. Midden september de tweede maaibeurt, maar nu
volgens afspraak gefaseerd (lees: laat een flink deel staan voor de beestjes; volgend jaar andere
stroken laten staan).
De Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Hengelo stelt jaarlijks geld beschikbaar voor de
aanschaf van noodzakelijk gereedschap, plant- en zaaigoed. Een enorme steun in de rug. Een
mulchmaaier en een aanhanger inclusief dekzeil konden we dit jaar aanschaffen. Ook een tweede
bosmaaier, enkele ruitschoffels en een ‘voetveeg’ kwamen beschikbaar. Voor 2019 hebben we
een houweel (de grond is soms keihard), enkele schuine hooiharken, kruiwagens, een
laddertrapje, nog twee ruitschoffels en enkele ‘boomzagen op stok’ op de wensenlijst staan.
Veel lunchwandelaars, studenten van het dit voorjaar geopende CT Storkcollege,
oppasgrootouders, kinderdagverblijven, sportclubs, scouting, biologielessende klassen,
hondenuitlaters en zo meer bezochten het beleefbos. Zij lieten ook wel eens wat achter:
hondendrollen, nazi-inscripties, hashzakjes, heel veel goedkope snoep- en eetzakken,
onsmakelijke graffiti op de brugleuningen… maar we konden het keurig bijhouden.
Het beleefbos is al weer aan zijn vierde winter toe, en aan 2019. Er is nog genoeg te doen. Enkele

speelplekken zijn aan vernieuwing, verduurzaming toe (over op eiken-, acacia- en kastanjehout),
de afbouw van het theaterspektakel ‘Stork’ leverde ons een ooievaarsnest op, de insectenheuvel,
een springsloot, een amfitheater…
Het beleefbos, elke dag mooi, elke dag weer anders, ook voor onszelf. En altijd wat te doen.
Herman Mulder

WERKGROEP COMMUNICATIE
 Samen met het bestuur hebben we ons gebogen over de AVG en weten we nu alles over
het beschermen van uw persoonsgegevens.
Ledengegevens worden niet meer in nieuwsbrieven vermeld en ook de jaarlijkse ledenlijst
wordt niet meer geplaatst. Alleen de coördinatoren hebben de gegevens van hun
werkgroepleden.
 Op 19 mei stonden we op de Groenmarkt op de parkeerplaats aan de Wetstraat.
Onderdeel van de Groenmarkt was de 'tegel eruit, plantje erin'-actie: iedereen die een
tuintegel inleverde, kreeg een mooi plantje gratis! De actie was een samenwerking van de
gemeente Hengelo, Groei & Bloei, Fahner Vaste planten Kwekerij en de Welkoop Hengelo.
De Groenmarkt werd bezocht door zo’n 2.500 bezoekers en Hengeloërs leverden in totaal
zo’n 100 tegels in. Betrokken partijen vonden het een groot succes en stellen de vraag of
de Groenmarkt een jaarlijks terugkerend evenement kan worden.
 10 mei volgde de WeustDag, die weer samen viel met de landelijke Slootjesdag. Altijd goed
voor een groot aantal bezoekers, groot en klein, in de heemtuin.
 Het eerste weekend van september waren de Kwekerijdagen van Fahner in samenwerking
met Groei en Bloei aan de beurt. Twee ontzettend leuke, maar ook lange dagen voor de
bemanning van onze kraam. Goede gesprekken met groenliefhebbers. En altijd weer leuke
tips.
 Op 6 oktober was een aantal leden aanwezig op de IVN ledendag, deze keer in Nijmegen,
om weer de nodige inspiratie op de doen.
Een van onze werkgroepleden nam samen met een bestuurslid deel aan de cursus ’Nieuwe
vrijwilligers voor de club’ in Zwolle. De organisatie van deze vier zeer inspirerende avonden was in
handen van Natuur en Milieu Overijssel. De vele ideeën zijn deels al uitgevoerd of in de afronding.
Tussen al deze bedrijven door vergaderden wij weer vier keer om de nieuwsbrieven, Facebook, pr
en website te bespreken.
Onze folders werden weer op de vaste plaatsen aangevuld. Mist u ze ergens, geef ons een tip.
Werkgroepleden: Facebook – Herman Mulder, pr – vacant; Redactie – Herman Mulder, Marieke
van Gerven en Ria ter Braake; website – Jenny Pierik en Albert ter Braake (controle).
Marieke van Gerven, Anja Martin en Albert ter Braake zorgden voor de correctie van jaarverslag
en DigiDuizendblad. Hiervoor onze hartelijke dank.

WERKGROEP CURSUSSEN
De werkgroep cursussen van het IVN is vertegenwoordigd in de KIN-cursusgroep die is
samengesteld uit het KNNV, IVN en Nivon. Elke organisatie levert twee afgevaardigden.
De primaire doelstelling van de KIN-cursusgroep is NATUURBELEVING uit te dragen onder een
zo groot mogelijk publiek.
De KIN-cursusgroep heeft in 2018 twee cursussen georganiseerd:
In het voorjaar de cursus: Waterleven
Deze cursus, bestaande uit drie theorieavonden (maandag 9, 16 en 23 april) en één excursie
(zaterdag 21 april), ging over water en het waterleven in sloot en plas.
Naast de 22 deelnemers aan deze cursus woonden nog vier jongeren de avond over waterplanten
bij. In het kader van hun HBO-opleiding toegepaste biologie hadden zij op internet gezocht naar
informatie over waterplanten en kwamen zo bij ons terecht.

Bert Knol van het Waterschap Vechtstromen verzorgde de eerste twee avonden. De eerste avond
behandelde hij de inrichting, beheer, controle en de maatregelen die nodig zijn om de
waterkwaliteit te verbeteren. De tweede avond gaf hij een presentatie over waterdieren, waaronder
insecten, vissen en amfibieën.
De derde avond behandelde Wytze Boersma de waterplanten. Hierbij kwamen de
onderwaterlevende, de zwevende, de drijvende en vaste waterplanten aan de beurt.
De excursie vond plaats bij een water in het Oosterveld, een industrieterrein langs de
Oldenzaalsestraat.
De deelnemers beoordeelden deze cursus over het algemeen als goed. Enkele opmerkingen uit
de evaluatie: deskundige, enthousiaste presentatoren en goede presentatiemiddelen. Men vond
het wel veel, eigenlijk een te groot onderwerp voor drie avonden. De excursieplek was niet
optimaal, een volgende keer een betere sloot of plas kiezen.
In het najaar de cursus: Klimaatverandering
Deze ‘cursus’ bestond uit twee lezingen gegeven door Otto Huizinga. Otto geeft regelmatig voor de
Vereniging voor Weer en Klimaat presentaties over klimaatverandering en de ontwikkelingen die
daarin optreden.
Er hadden zich 23 deelnemers aangemeld.
De eerste avond op 5 november omschrijft Otto zelf als volgt: De eerste lezing gaat over de
overeenkomst en verschillen met een gebeurtenis die ongeveer 20.000 jaar geleden plaatsvond en
waarbij net als nu het CO2-gehalte 50% steeg. Wat waren toen de gevolgen hiervan, wat zijn de
overeenkomsten en wat zijn de verschillen met de huidige tijd.
De tweede lezing op 12 november, behandelde hij het onderwerp als volgt door hem omschreven:
De tweede lezing behandelt de mechanismen die de CO2 verhoging zichtbaar maken voor de
mens. Ik neem hiervoor de ‘arctische amplificatie’ als een dynamische factor als gevolg van de
verandering van de temperatuur. De arctische amplificatie is een belangrijke factor voor de
weersituatie in Europa en geeft toegang en inzicht in de complexe dynamiek van de
klimaatverandering.
Het evaluatieformulier, ingevuld door deelnemers, liet een uiteenlopende waardering zien, van
matig tot en met zeer goed. Enkele opmerkingen deze keer: van ‘een ingewikkeld onderwerp, veel
Engelse termen, moeilijke bewoordingen’ tot ‘eyeopener, enthousiasme van Otto, de ernst, de
snelheid van het smeltend ijs.
De KIN-cursusgroep bestaat op dit moment uit vier leden. Wytze Boersma namens het KNNV,
Marjo Mulder van het IVN, Luc van Veen en Barbara van Limburg Stirum van het Nivon.
We kunnen versterking gebruiken. Wat mij betreft graag nog iemand van het IVN. Helena Post
heeft de werkgroep verlaten.

WERKGROEP EDUCATIE
De werkgroep Educatie heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met de invulling van de
thema’s van de open zondagen en ze heeft mensen benaderd voor de bemensing van die open
zondagen. Er zijn hiervoor teksten, foto’s en persberichten gemaakt. Elke maand zijn de bordjes
met teksten en foto’s vervangen, passend bij het dan geldende thema. Het huisje achterin de
Heemtuin is helemaal opgeschoond qua educatief materiaal. Er is gedeeltelijk al nieuw educatief
materiaal aangeschaft.
Daarnaast heeft ze voor de Verjaardagsfeestjes voor kinderen van 3 tot 8 jaar in de natuur
een kabouterpad met educatieve opdrachten gemaakt, welke in 2019 aangeboden wordt via de
website.
Werkgroepleden: Marjo Mulder, Annie Dreteler, Ina ter Kuile, Merel Leeuwerik, Lida Oppewal en
Willy van Diepen

WERKGROEP HEEMTUIN
Inleiding
De start van het tuinseizoen was wederom koud en nat met een pittige vorstperiode van eind
februari tot begin maart. De hele maand maart was koud met vanaf half februari temperaturen
onder nul. April was zeer zacht maar wel heel nat, niet echt uitnodigend om met de tuinactiviteiten
te beginnen.
Mei was een warme maand en luidde een langdurige periode van warm zomers weer in met zeer
weinig neerslag die duurde tot eind september.
De droogte duurde zelfs tot eind november!
De beek en de sloot om de heemtuin en door het beleefbos hebben langdurig droog gestaan. De
tuin bevloeien had geen zin.
Al met al was het een zwaar seizoen voor de tuin wat ook goed te zien was, minder en kortere
bloei en gewassen die niet echt tot wasdom kwamen.
Maar er waren ook successen, misschien wel dankzij de droogte, een overvloed aan aalbessen,
kweeperen en mispels en heel veel teunisbloemen die de tuin langdurige geel kleurden.
Medewerkers
Per 31 december 2018 werkten op dinsdagochtend en woensdagavond (zomertijd) en
zaterdagochtend (wintertijd) in totaal zestien medewerkers op de heemtuin.
Er melden zich twee nieuwe aspirant medewerkers. Uiteindelijk is een van hen actief gebleven.
Voor de verfplantentuin zijn we nog steeds op zoek naar een gebiedsbeheerder.
Uitbreiding van het aantal vrijwilligers is en blijft een actiepunt ook voor het komende jaar.
Heemtuincommissie
De Heemtuincommissie is nog niet uitgebreid, wat wel de bedoeling was. Per 31-12-2018 bestaat
de heemtuincommissie uit: Esther Rijpma, Anneke de Jong, Charly Parera.
De commissie wil graag uitbreiden tot vijf leden.
De commissie organiseerde de gebruikelijke activiteiten in 2018 waaronder het voor- en
najaarsoverleg. Dit is een overleg voor alle vrijwilligers om de activiteiten te evalueren en de
voortgang van de basisactiviteiten te plannen en te organiseren. Daarnaast werden nog twee
studieavonden georganiseerd. De coördinatie van bijzondere activiteiten zoals NLdoet en de
Natuurwerkdag heeft Herman Mulder op zich genomen.
Een commissielid, te weten, Esther Rijpma is vertegenwoordigd in het COBES-overleg dat
tweemaal per jaar plaats heeft.
Gerealiseerde activiteiten
- In februari en maart waren er de winterstudie bijeenkomsten. Beide avonden zijn besteed
aan de verdere ontwikkeling van de heemtuin en beleefbos. De avonden werden geleid
door Hans Wienk op basis van een uitvoerige enquête onder de vrijwilligers naar de visie
op de heemtuin en beleefbos. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak voor de
komende jaren.
- 10 maart was de start van het nieuwe tuinseizoen. Op de dinsdagmorgen en
woensdagavond (zomertijd) en zaterdagmorgen (wintertijd) was er weer activiteit in de tuin.
- 9 maart is deelgenomen aan de Slingerbeurs wat een aantal mooie matches opleverde;
onder andere gefermenteerd blad, spitten van de akkers, verplaatsen stammen (Gildebor)
opslagruimte (ZGT) en vier uur hand en spandiensten (Donkergroen).
- Van 6 mei tot 26 augustus werden de Openzondagen georganiseerd, zeventien in totaal. Er
werd iedere maand een ander thema aangeboden met een leuke activiteit voor kinderen.
Drieëntwintig vrijwilligers waren betrokken bij de realisatie. In totaal hebben we 602
bezoekers (incl. Slootjesdag) welkom mogen heten.
- De Slootjesdag viel samen met de WeustDag op 10 juni. Samen met de verschillende
organisaties die in het Weusthagpark gehuisvest zijn is een prachtige dag georganiseerd
die veel belangstelling trok. Een mooi succes met tegen de 300 bezoekende volwassenen
en kinderen. De kinderen hebben volop waterbeestjes gevangen met het schepnet en
geboeid geluisterd naar de uitleg van de vrijwilligers over wat ze gevangen hadden.
- 12 mei werd de Provinciale IVN ledendag georganiseerd in onze de heemtuin.

-

Er is heel veel werk verzet door de vrijwilligers om, om alle gebiedjes sleuven te graven
zodat overtollig regenwater iets sneller afgevoerd wordt.
De werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag onderhield de boerensloot en het zo
genoemde IKEA-bos.

Bijzonderheden en bijzondere activiteiten
- Op zaterdag 10 maart hebben we deelgenomen aan NLDoet.
Er hebben 20 deelnemers (zeventien IVN-ers en drie van buiten) geholpen om de heemtuin
en het beleefbos klaar te maken voor het nieuwe seizoen.
- Ook dit jaar hebben we deelgenomen aan de Natuurwerkdag op 10 maart.
De natuurwerkdag is een initiatief van Landschappen.nl, waarbij alle provinciale
landschapsorganisaties zijn aangesloten. Het doel is mensen kennis te laten maken met
het vrijwilligerswerk in het groen. Landschap Overijssel coördineert in Overijssel de dag.
Vrijwel alle geplande werkzaamheden waren rond 13.00 uur afgerond. De ochtend is
afgesloten met een gezamenlijke lunch.
- Begin juni hebben we vier groepen kleuters op bezoek gehad van basisschool de Rank. Op
school werkten ze aan het project Kriebelbeestjes. Tijdens hun bezoek aan de heemtuin
hebben ze die kriebelbeesjes gezocht en gevonden en waterbeestjes gevangen in de poel.
Daarna konden ze zich uitleven in het beleefbos, Het was een groot succes.
- Op 8 juni heeft Tuingroep de Stokroos met tien personen de heemtuin bezocht en op
woensdag 4 juli IVN Markelo met zes personen. Beide een zeer geslaagd bezoek. Men
was zeer verrast over de inrichting en verscheidenheid van de tuin en het bos.
- 1 september hebben we een Heemtuin/Beleefbos-uitje gehad voor alle vrijwilligers naar de
Borkelt en de fuchsiatuin in Markelo.
Plannen voor 2018
- Het werven van nieuwe vrijwilligers blijft belangrijk. Voor het beheer van een aantal
percelen moeten nieuwe vrijwilligers/beheerders gezocht worden.
- Realiseren van de gebiedsbeheerplannen.
- Uitvoeren van acties om de heemtuin aantrekkelijker te maken (onderdeel van het
meerjarenplan).
- Het realiseren van de verkoop van stekjes en groenten (vrije gift).
- Deelname aan:
o NLdoet in maart en de Natuurwerkdag op de eerste zaterdag van november.
o de Slingerbeurs in maart.
o de Open Zondagen; deze worden door een aparte werkgroep georganiseerd.
Informatie moet tijdig naar de pers en op de website.

WERKGROEP LANDSCHAPSONDERHOUD WEUSTHAG
De werkgroep is in 2018 doorgegroeid tot vijftien deelnemers, het maximum is daarmee wel
bereikt. Samen is 73 dagdelen gewerkt verdeeld over negen werkochtenden.
Vanwege de IVN-Districtsdag verviel de bijeenkomst in mei. De sfeer was telkens zeer goed, de
koffie redelijk maar de koeken soms voortreffelijk. Ook kon er, met dank aan de gemeente
Hengelo, opnieuw geïnvesteerd worden in gereedschap en uitbreiding van het aantal stoeltjes.
In januari werd het Sterrenbos onderhanden genomen, waarbij het hol van een vos werd ontdekt
en afgeschermd.
In februari werd overgevaren naar het eiland in het kleigat van Rientjes, om aldaar flink wat bomen
af te zetten en onder andere te gebruiken voor oeverversteviging.
In maart zijn de bosranden in het Weusthagbos geschoond van opslag, heel bijzonder om
ondertussen de schaatsers op de nog geopende ijsbaan te zien.
Ook in april werden bosranden geschoond, maar ook gewandeld langs allerlei gepote
voorjaarsbloeiers.
In juni natuurlijk weer zeisen in de kruidenweide en wilgen/berken verwijderen.

In september werd verder geklust in de kruidenweide.
In oktober zijn de beide paddenpoelen geschoond en is in het elzenbos aan de Landmansweg een
open plek gemaakt.
Tijdens de Landelijke Natuurwerkdag in november stond, op de heemtuin, het knotten van de
wilgen en populieren, langs de boerensloot, op het programma.
En het jaar is in december afgesloten met het maaien van riet, voor het creëren van zichtlijnen,
rond het kleigat van Rientjes. Ook werd een bosdeel gedund om onder begroeiing te stimuleren
ten behoeve van aldaar schuilende reeën.
En van dat alles werd verslag gedaan via Facebook, onze website, diverse krantenartikelen en ons
Digiblad, met dank aan onze werkgroep Communicatie.
Albert Becker

