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Inleiding
Hierbij ontvang je het beleidsplan op hoofdpunten geformuleerd door het bestuur. Daarnaast ontvang je een uitwerking van actiepunten en suggesties aan de werkgroepen.
Op 18 november jl. hebben vertegenwoordigers van alle werkgroepen in een brainstormbijeenkomst veel actiepunten en suggesties aan de werkgroepen gedaan die passen binnen
die Hoofdpunten van het Beleid 2016-2020.
Het bestuur heeft op basis hiervan een uitwerking per werkgroep gemaakt die als leidraad
voor de komende activiteitenplannen dient. Actiepunten zijn punten waar het bestuur van
vindt dat een werkgroep die kan opnemen in de werkplannen van de werkgroep. Suggesties
zijn aandachtspunten die het bestuur de moeite waard vindt om te overwegen.
We hopen dat we hiermee een werkbaar beleidsplan hebben dat concreet genoeg is om een
stimulerende bijdrage te leveren aan onze belangrijkste doelstelling:

IVN werkt aan een duurzame samenleving.
Beleidsplan en doelstelling
Het beleidsplan van IVN Gooi voor 2016-2020 is erop gericht het bewustzijn van mensen op
het gebied van natuur, duurzaamheid en biodiversiteit te vergroten. Dit is gebaseerd op de
doelstelling van het landelijk IVN die als volgt is geformuleerd: IVN werkt aan een duurzame
samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met
de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en
oud de natuur van dichtbij beleven.
Het beleidsplan komt voort uit de visie van het bestuur dat we de krachten moeten
bundelen met andere (groene) organisaties om zoveel mogelijk mensen in contact te
brengen met en te laten houden van de natuur. Met de waardering van de natuur groeit ook
het besef dat we duurzaam moeten omgaan met de wereld om ons heen.

Hoofdpunten van het Beleid 2016-2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huidige activiteiten continueren en evalueren, nieuwe activiteiten ontwikkelen.
Betrokkenheid van leden bij de vereniging versterken.
Zorgen voor voldoende aanwas van nieuwe (actieve) leden, onder andere door werven
cursisten voor de gidsencursus.
Deelname aan publieksactiviteiten, zowel voor volwassenen als jeugd, vergroten.
Deskundigheid op gebied van natuureducatie en duurzaamheid in stand houden en waar
nodig verbeteren.
Interne en externe communicatie verbeteren.
Samenwerking met KNNV Gooi verdiepen en verbreden.
Duurzaamheid meenemen in voorbereiding en uitvoering van alle activiteiten.
Invoeren gedragscode en omgangsregels zoals omschreven in de notitie In Veilige
Handen van IVN landelijk.
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Uitwerking van de hoofdpunten in grote lijnen
Huidige activiteiten continueren en evalueren, nieuwe activiteiten ontwikkelen
- is het aanbod voldoende aantrekkelijk voor het grote publiek;
- wordt er voldoende bekendheid aan die activiteiten gegeven;
- kan de naamsbekendheid van IVN beter;
- zijn er voldoende leden betrokken bij de activiteiten;
- hoe kunnen we met onze activiteiten beter/meer samenwerken met andere (groene)
organisaties;
- wat kunnen we leren van andere IVN-afdelingen, IVN landelijk (‘Ons IVN’), andere
(groene) organisaties en onze eigen leden.
Betrokkenheid van leden bij de vereniging versterken
Een punt van zorg is de beschikbaarheid van vrijwilligers voor de IVN-activiteiten. Het
bestuur streeft ernaar zoveel mogelijk leden enthousiast te maken om te gaan gidsen of zich
anderszins in te zetten als vrijwilliger voor het IVN.
Het bestuur wil het verenigingsgevoel versterken. We willen het contact tussen bestuur,
werkgroepen en leden en ook tussen leden onderling verder verbeteren door maximaal
gebruik te maken van contactavonden, uitgaansdag, nascholingscursussen en mogelijke
andere activiteiten, het verenigingsblad de Grote Ratelaar, de website en nieuwsbrieven.
Hier kunnen de nieuwe media een rol spelen.
Zorgen voor voldoende aanwas van nieuwe (actieve) leden, onder andere door werven
cursisten voor de gidsencursus
We houden nauw contact met de nieuwe lichting gidsen. Van deze aanwinsten mag
verwacht worden dat ze zich actief gaan inzetten voor het IVN. De docentengroep van de
natuurgidsencursus zal na de diploma-uitreiking de nieuwe gidsen nog een tijd blijven
begeleiden, samen met andere actieve IVN-ers. Te denken valt aan speciale activiteiten voor
nieuw opgeleide gidsen. Ook wordt aan (nieuwe) leden die geen gidsencursus hebben
gevolgd, gevraagd of ze een meer actieve rol willen spelen binnen het IVN. We willen ze
actief introduceren in de vereniging en bekendmaken met de werkgroepen.
Deelname aan publieksactiviteiten, zowel voor volwassenen als jeugd, vergroten
(zie ook eerste punt)
De Werkgroep Jeugd is zeer succesvol in het organiseren van jeugdactiviteiten, zowel
geprogrammeerd als op verzoek. De werkgroep maakt daarbij ook gebruik van het project
Scharrelkids, opgezet door IVN landelijk om (groot)ouders te inspireren met tips en ideeën
om met het hele gezin naar buiten te gaan, de natuur in. Het bestuur stimuleert de
samenwerking met Scouting en de jeugdafdelingen van WNF en andere organisaties.
Deskundigheid op gebied van natuureducatie en duurzaamheid in stand houden en waar
nodig verbeteren
Regelmatig gidsen de mogelijkheid bieden hun kennis te vergroten en benadrukken dat
deelname aan nascholingcursussen met zich meebrengt dat de deelnemer het geleerde in de
praktijk gaat brengen met een activiteit binnen een afdeling.
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Interne en externe communicatie verbeteren
Op het gebied van bekendheid van de IVN-activiteiten is nog veel te winnen door een betere
publiciteit en door gebruik te maken van nieuwe media. Mensen beslissen steeds vaker ad
hoc of ze naar een bepaalde activiteit gaan. Tot het laatste moment raadplegen ze sociale
media als facebook en twitter. Daar mag het IVN dus niet ontbreken. Daarom zoekt het
bestuur actief naar iemand voor het onderhoud van deze sociale media.
Er zijn afspraken gemaakt met Natuurmonumenten om IVN-ers die gidsen voor NM,
herkenbaar te maken als IVN-er. Datzelfde geldt voor de IVN-ers die voorlichting geven in de
schaapskooi in Blaricum of die gidsen voor het GNR of andere organisaties. Ook op die
manier willen we het IVN zichtbaarder maken.
Samenwerking met KNNV Gooi verdiepen en verbreden
Er wordt al samengewerkt met een aantal mede-gebruikers van de GNR Infoschuur: Goois
Natuurreservaat, KNNV, Naerdincklant, NME (Natuur- en duurzaamheidseducatie),
Vogelwerkgroep, Vrienden van het Gooi en WNF. Een mooi voorbeeld is de gezamenlijke
organisatie van de Nacht van de Nacht, een landelijk initiatief van Natuur- en
Milieufederaties. Het is de bedoeling de samenwerking met in eerste instantie de KNNV
verder uit te breiden, onder andere door het oprichten van nieuwe, gezamenlijke
werkgroepen. Er wordt ook gekeken naar omringende IVN-afdelingen.
Duurzaamheid meenemen in voorbereiding en uitvoering van alle activiteiten.
Duurzaamheid wordt genoemd in de doelstelling van IVN. Nieuw is het begrip niet, de
aandacht ervoor wél. Natuur en duurzaamheid zijn sterk verbonden. Als we mensen
meenemen op een tocht door de natuur en ervan laten genieten, kunnen we niet om
duurzaamheid heen. Het bestuur wil bevorderen dat gidsen en vrijwilligers het publiek laten
nadenken over duurzaamheid, zonder te irriteren en een mening op te dringen. Als we laten
zien welke invloed menselijke activiteiten hebben op de natuur, stimuleren we de mensen
op een vanzelfsprekende manier om zelf conclusies te trekken.
Daarnaast hebben bestuur, werkgroepen en alle andere leden een voorbeeldfunctie door in
eigen handelen duurzaamheid een vaste plaats te geven. We zullen daarbij dankbaar gebruik
maken van de aanbevelingen van de projectgroep duurzaamheid (2014-2015).
Duurzaamheid zal een terugkerende thema zijn bij opleiding, nascholing, publicaties en
cursussen.
Het bestuur zal duurzaamheid uitdragen naar de externe partijen waarmee IVN samenwerkt.
Rol van het bestuur
Het bestuur wil weten wat er speelt bij de werkgroepen. Daarom hebben de
contactpersonen in het bestuur regelmatig overleg met ‘hun’ werkgroep. Zo kunnen
knelpunten snel worden gesignaleerd en besproken.
Daarnaast moeten de werkgroepen van elkaar weten welke activiteiten ze organiseren. Dat
gebeurt door middel van het jaarplan waarvoor alle werkgroepen hun gegevens jaarlijks
aanleveren. Ook worden jaarlijks 1 of 2 werkgroepenbijeenkomsten georganiseerd rondom
een thema.

BIJLAGE: Actiepunten en Suggesties Werkgroepen
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