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Nieuwsbrief voor actieve en geïnteresseerde IVN'ers

Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

Beste Hans,
Hij is weer voorbij, die mooie zomer! We hopen dat jullie genoten
hebben van de natuur in dit seizoen en klaar zijn voor de herfst.
Daarin valt namelijk ook genoeg te beleven met de #2uurnatuur
Challenge, de klimaatstaking en de conferentie Kind & Natuur. Ook in
deze Stuifmail: de nieuwe campagnekalender voor 2020! Voor wie
stiekem al hunkert naar de volgende zomer.
Ga je druk aan de slag met het programma voor dit najaar of zelfs al
voor volgend jaar? Kijk dan eens op OnsIVN, het intranet van IVN
waar je volop informatie én mensen kunt vinden die je kunnen helpen
bij je IVNactiviteiten!
Nog geen account? Meld je dan aan via: www.ivn.nl/onsivn.

Campagnekalender 2020
2019 loopt alweer op zijn eind, maar geen nood,
ook 2020 staat weer bol van de activiteiten! In de
IVN campagnekalender 2020 vindt je de

activiteiten die door de communicatieafdeling
van IVN worden ondersteund: belangrijke
informatie voor het opstellen van de
activiteitenagenda van volgend jaar. Je vindt de
kalender hier!
Lees verder

Klimaatstaking: laat je horen
Kom ook naar Den Haag op 27 september voor
de landelijke klimaatstaking, voor een leefbare
planeet voor mens en natuur! Loop je mee? Via
de groep natuur, klimaat en duurzaamheid op
Ons IVN houden we je op de hoogte van het
IVNmeetingpoint.
Lees verder

Herfst: #2uurnatuur Challenge!
Onderzoek wijst uit dat tijd in de natuur
doorbrengen goed is voor de gezondheid. Toch
lukt dat niet iedereen. Om meer mensen dit
najaar naar buiten te trekken en kennis te laten
maken met IVN, organiseren we in de maand
oktober de IVN #2uurnatuur Challenge!
Lees verder

Verlaag jij de afdruk van IVN'ers?
Vanaf 2020 kunnen IVN’ers met de nieuwe
kalender “een duurzaam jaar” iedere maand een
uitdaging aangaan om hun voetafdruk of die van
de IVN afdeling omlaag te brengen. We
zoeken nog ambassadeurs! Geïnteresseerd?
Mail voor 30 oktober naar a.salamon@ivn.nl.

Lees verder

Route app groot succes
De IVN Route app bererikte vorige maand zijn
20.000ste download! De app is nu bijna een jaar
geleden gelanceerd en het aantal routes blijft
groeien. Wil jouw afdeling ook aan de slag met
het creëren van natuurroutes voor de app? Meld
je dan hier aan: routes@ivn.nl
Lees verder

Conferentie Kind & Natuur
Hoe gebruik je het bos als pedagogische en
didactische omgeving? Ontdek het op 22
november tijdens de conferentie Kind & Natuur.
Keynotespreker Claire Warden deelt haar
ervaring vanuit Schotse
natuurkinderdagverblijven en doe mee
aan workshops en bosbelevingen.
Lees verder

Vacatures vrij bij Cursushuis
We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
voor twee functie bij het Cursushuis! We zoeken
een Cursuscoach en een Lid Stuurgroep
Cursushuis. Toch niet wat je zoekt maar wil je
graag aan de slag? Kijk dan eens op onze
complete vacaturepagina!
Lees verder

Samenwerking Fête de la Nature
Fête de la Nature, het grassroots festival

ontstaan in Frankrijk, en IVN gaan intensief
samenwerken. Vanaf 2020 organiseren we
samen dit natuurfeest. Vind je dit leuk en wil je
meedenken hoe we dit aan gaan pakken? Meld
je aan bij r.meijers@ivn.nl en je krijgt meer
informatie.
Lees verder

Pionieren binnen IVN?
Wil jouw afdeling nieuwe en bestaande
vrijwilligers activeren? Doe mee aan een
pioniersstraject en ga samen aan de slag. Je
werkt vanuit je eigen opdracht of project toe naar
een plan, strategie en uitvoering tot activering
van nieuwe en bestaande vrijwilligers.
Lees verder

Doe mee met het ledenpanel
Steeds vaker willen geïnteresseerde leden in
een vroeg stadium betrokken worden bij
campagnes en projecten. Met het online
ledenpanel kunnen we direct toetsen of plannen
aansluiten bij wat leden belangrijk en wenselijk
vinden. Dus geef je op voor het ledenpanel en
geef je mening!
Lees verder

Inspiratiedag Natuur en Klimaat
Op zaterdag 18 januari vindt de nieuwjaarlezing
Duurzaamheid plaats. Deze jaarlijks
terugkomende inspiratielezing rondom
duurzaamheid aan het begin van het jaar is
sinds 2018 uitgebreid tot een complete
inspiratiedag inclusief de lezing, lunch en twee

workshops. Kom je ook?
Lees verder

Je bent ingeschreven met het emailadres
ivn_helmond_redactie@hotmail.com.
Wil je andere of geen nieuwsbrieven ontvangen? Wijzig hier je voorkeuren.
Direct uitschrijven.
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