Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid

Beleidsplan IVN Deventer 2016 - 2020
Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van
daaruit haar plannen voor de periode 2016-2020 aangeven. De plannen zijn vertaald in
concrete acties. De realisering van het beleidsplan wordt jaarlijks door het bestuur geëvalueerd
voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Visie en missie IVN landelijk
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur
duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We
verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding,
gezondheid en energie. Dit doen we met zo’n twintigduizend betrokken leden en een enorm
netwerk van groene professionals. Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en
verantwoord ondernemen.
IVN Deventer heeft haar visie en missie hieruit afgeleid.

Belanghebbenden
IVN Deventer kent de volgende belanghebbenden:
 Publiek
 Leden en donateurs
 Overheden
 Natuurorganisaties
Publiek
IVN wil het publiek voorlichten over allerlei aspecten van natuur en milieu en hen daarmee in
aanraking brengen; zie het jaarplan op de site en in de Buitenwijzer.
IVN Deventer wil de publieke aandacht voor natuur en milieu vergroten.
Leden en donateurs
IVN Deventer heeft begin 2016 een bestand van 142 leden, 14 huisgenootleden en 25
donateurs.
Overheden
IVN Deventer wil de goede relatie met gemeente Deventer onderhouden. Het contact met de
gemeente loopt via het Groenplatform en de stadsecoloog. IVN Deventer wil de gemeente
helpen bij het geven van voorlichting.
De gemeentelijke overheid betekent voor IVN Deventer:
 Financiering (door subsidies of bijdragen)
 Mogelijkheid om meer publiek te bereiken
 Bron voor informatie
 Wederzijdse versterking t.b.v. de natuur in en om Deventer
Natuurorganisaties, zoals NMC De Ulebelt, de KNNV, IVN zusterorganisaties en
terreinbeheerders zoals SBB, NM en St. IJssellandschap
IVN Deventer zoekt samenwerking met andere natuur- en milieuorganisaties teneinde:
 Samen activiteiten te organiseren
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Samen op te trekken richting overheden
Over en weer te leren en gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden
Gebruik te maken van elkaars faciliteiten en middelen
Te opereren voor een breder publiek

Een belangrijke partner voor IVN Deventer is het educatieve natuur- en milieucentrum De
Ulebelt. IVN Deventer is, met één aandeel, medeaandeelhouder van de NV
Vastgoedmaatschappij Milieucentrum Deventer. De IVN-activiteiten worden opgenomen in ‘De
Groene Agenda’ van De Ulebelt.
IVN Deventer werkt samen met de KNNV Deventer e.o. op het gebied van excursies en
lezingen. De samenwerking wordt in de komende jaren versterkt.
IVN-Deventer organiseert 4 x per jaar gebiedsexcursies op de landgoederen van Stichting
IJssellandschap. Daarover wordt periodiek overlegd.

Werkgroepen en activiteiten
Werkgroepen
De basis van de activiteiten van IVN Deventer ligt bij de werkgroepen die worden bemand door
leden en vrijwilligers. Werkgroep leden hoeven niet persé lid te zijn van IVN-Deventer, de
coördinatoren wel. In de bijlage zijn de werkgroepen weergegeven.
IVN-Deventer biedt haar werkgroepen:
 Juridische zekerheid
 Financiële middelen van publieksgerichte activiteiten Zie het Huishoudelijk Reglement
2016 wat betreft budgettering en declaratiegedrag
 Ondersteuning bij communicatie en PR
De werkgroepen bieden IVN-Deventer:
 De leden de mogelijkheid hun kennis van de natuur te verdiepen en/of daar op een
actieve manier mee bezig te zijn.
 Een middel om het publiek te betrekken bij de activiteiten van de IVN en hen te
interesseren voor natuur en milieu.
 Uitbreiding van relaties en netwerk
Coördinatorenoverleg
De werkgroepen opereren grotendeels autonoom en bepalen en ontwikkelen zelf hun
activiteiten. Tweemaal per jaar delen de werkgroepen via hun coördinatoren hun activiteiten in
het zogenaamde coördinatorenoverleg. Het bestuur levert daarvoor de voorzitter en de notulist.
Het bestuur wil de werkgroepen faciliteren in het organiseren van activiteiten en in het
verdiepen van kennis en kunde. Zie vorige punten.
Communicatie
Deelnemers aan activiteiten worden geworven via het blad de Buitenwijzer, mailing,
persberichten en andere media.
Wij staan open voor maatschappelijke stages.
Het bestuur:
Mike Hirschler, voorzitter
Ans Coulier, secretaris
Klaartje Arntzen, penningmeester
Hetty Arkink, lid
Jeanette Boogmans, lid
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Bijlage - Werkgroepen per 2016














Amfibieën – coördinator Petra van der Molen
Cursussen – coördinator Mike Hirschler
Knotploeg – coördinator Lieme Glazema
Excursies – coördinator Gerrie Roetert
Jeugd – coördinator Carla Slange
Planten – coördinator Henriëtte Zengers
Vleermuizen – coördinator Tom Dekker
Vlinders – coördinator Hans van de Berg
Zoogdieren – coördinator Tom Dekker
Zwammen – coördinator Mike Hirschler
Kraam – coördinator Esther van Assen
Redactie buitenwijzer – coördinator Maike Nelissen
Mossen – coördinator Gerrie Roetert

Deventer, maart 2016
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