Overzicht landelijke IVN communicatiemomenten 2020
Gedurende het hele jaar brengt de Communicatie-afdeling IVN actief onder de aandacht bij diverse doelgroepen in Nederland. Daarnaast wordt er
ondersteuning geboden (bijv. educatiematerialen) passend bij landelijke momenten. De belangrijkste landelijke communicatiemomenten kan je terug vinden
op deze kalender. In 2020 zijn er vele momenten voor de afdelingen om op aan te haken/ mee te doen.
Wat

Wanneer

Doelstelling

Thema/doelgroep

60 jaar IVN

Gedurende het hele
jaar (piek in najaar)
Gedurende het hele
jaar, elke maand een
uitdaging

 Trots en naamsbekendheid IVN

Alle IVN’ers

 Verduurzamen IVN als
organisatie en verduurzamen
eigen gedrag

Duurzaamheid

o.a. 18 jan symposium
voor IVN-vrijwilligers
(inspiratie)

Avontuurlijk
Tuinieren
(doorgang is
afhankelijk van
toekenning PBCFsubsidie)
Moestuinieren
(niet ism met Albert
Heijn)

Gedurende het hele
jaar

 Meer biodiversiteit in de
Nederlandse tuinen via
cursussen en webinars over
natuurlijk tuinieren

Natuur in de buurt
 ‘lichtgroene’30-65+er

Vernieuwde cursus
tuinreservaten en
webinars, workshop
levende tuin

 Deelnemen aan train-detrainers en geven
cursussen en workshops.

Feb/maart

Natuur in de buurt,
Natuur & Gezondheid
 ‘lichtgroene’30-65+er

Cursusboek

 Organiseren van een
moestuincursus

Buitenlesdag
I.s.m. Jantje Beton

7 april

 Werven deelnemers
moestuincursussen, coaches
 Via opleidingen meer mensen
aan moestuinieren krijgen
 Aandacht voor het belang en
mogelijkheden van buitenles

Buitenlesbundel
(materiaal gelijk aan
scholen)

 School ondersteunen bij
buitenles

Bijentelling
Nederland Zoemt,
i.s.m. Natuur &
Milieu,
LandschappenNL
en Naturalis

18-19 april

 Aandacht voor
leefomstandigheden wilde bijen,
oproep in actie te komen en
gegevens verzamelen

Kind & Natuur
 Leerkrachten
basisonderwijs
 Pabo’s, NME-centra
Natuur in de buurt
 ‘lichtgroene’30-65+er
 Achterban partners
 Kinderen 6-12

Toolkit bijentelling (o.a.
zoekkaarten,
bijengidsjes, poster)

IVN Slootjesdagen

12-14 juni

 Beleven en kennismaken met
IVN
 Naamsbekendheid vergroten
 Kans ledenwerving

Kind & Natuur
 kinderen en
(groot)ouders
 scholen
NME-centra

Promotiepakket, promotie
van activiteiten en
educatiematerialen

 Cursus, lezing of workshop
organiseren voorafgaand
aan/tijdens telweekend
 Bijentelling organiseren
tijdens telweekend (al dan
niet met randprogramma)
 Scholen ondersteunen bij
telling
 Activiteiten voor kinderen
en ouders in vrije tijd
(weekend)
 Activiteiten met scholen
(vrijdag)

Duurzame
Challenges

Extra ondersteuning
afdeling
volgt

Wat kan afdeling doen?
 Actief deelnemen en trots
delen
 Actief deelnemen en trots
delen

Wat

Wanneer

 Doelstelling

Thema/doelgroep

ModderDag

29 juni

 Aandacht voor spelen in de
natuur en het belang hiervan
 Naamsbekendheid vergroten

IVN Fete de la
Nature

4-6 sept

Schone Rivieren
I.s.m. Plastic Soup
Foundation en
Stichting de
Noordzee
IVN
najaarscampagne

September
(Regionaal ook andere
momenten/acties bijv.
in voorjaar)

 Podium bieden voor burger
initiatieven met natuur
 Kijken naar koppelen aan 60 jaar
IVN: een feestje!
 Aandacht voor vervuiling water
 Landelijke opruimacties en
expedities: focus op World
Clean-up day 19 sept 2020

Kind & Natuur en Natuur
& Recreatie
 Kinderopvang en
scholen
 Publieke locaties (o.a.
gastheren)
 NME-centra
 kinderen en
(groot)ouders
Alle IVN-ers en breed
publiek

Sept- okt

 Beleven en kennismaken met
IVN: promoten activiteiten
afdelingen
 Naamsbekendheid vergroten
 Kans ledenwerving
 Aandacht voor paddenstoelen en
bodemdieren
 Buurt betrekken bij een TF
locatie

Extra ondersteuning
afdeling
Digitaal toegang tot
materialen voor scholen,
kinderopvang en
publiekslocaties

 Wat kan afdeling doen?

Nog onbekend

 Zelf organiseren van
activiteit(en)
 Actief en trots deelnemen
en delen
 Meedoen met of
organiseren van
opruimacties en
rivierexpedities

Natuur in de buurt
 ‘lichtgroene’ 30-65+er
 Specifiek in
rivierengebied

Nog onbekend

Natuur & Recreatie,
Kind & Natuur
 50-65+-ers
 kinderen en
(groot)ouders

Promotiepakket, promotie
van activiteiten en
educatiematerialen

 School of opvang
ondersteunen bij activiteit
 Zelf organiseren van een
ModderDag evenement of
samen met een publieke
locatie, gastheer of NMEcentra dit doen

 Activiteiten voor kinderen
en ouders in vrije tijd
 Cursussen en lezingen
 Beleefweken ondersteunen

 Meewerken en actief
deelnemen in lokaal TF ->
wordt contact gelegd bij
start TF met afdeling in
omgeving
Naast deze campagnes en communicatiemomenten werkt het landelijke team marketingcommunicatie en fondsenwerving doorlopend aan de bekendheid van IVN als geheel
en het aantrekken van nieuwe leden voor de afdelingen.

Tiny Forest

Plantmaand nov-dec

Natuur in de buurt
 ‘lichtgroene’ 30-65+er
 Kinderen 6-12 (via
scholen)

Toolkit Tiny Forest

