MAAS EN NIERS
BELEIDSPLAN IVN MAAS EN NIERS 2020-2025
IVN Maas en Niers wil, net als vele andere afdelingen, helder zijn in haar beleid. Om die reden is dit
beleidsplan geschreven. Op basis van diverse voorbeelden in het land, is dit beleidsplan afgestemd
op onze afdeling. Dus niet opnieuw het wiel uitvinden, maar een passend profiel ontwerpen dat als
maatwerk dient en herkenbaar is voor onze afdeling.

Doelstellingen
De doelstelling van het IVN is:
Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur,
milieu, landschap en hun leefomgeving.
Het IVN Maas en Niers sluit bij deze doelstelling aan door:
✓ Mensen kansen te bieden om van de natuur te genieten door beleving, ervaring en/of
kennisoverdracht.
✓ De verwondering en waardering voor natuur, milieu en landschap te vergroten.
✓ De betrokkenheid en de zorg voor een duurzame leefomgeving te versterken.
✓ Samenwerken met IVN afdelingen en partijen die deze doelstelling onderschrijven.

Prioriteiten beleid: “binding en betrokkenheid met de basis”
Als toekomstbestendige afdeling wil IVN Maas en Niers continu blijven luisteren naar de basis.
Immers zonder ondersteuning en medewerking van onze vrijwilligers, in welke hoedanigheid dan
ook, kan het bestuur de activiteiten niet opzetten of aanpakken.
Het is de intentie van het bestuur dat de diverse werkgroepen, coördinatoren, vrijwilligers, docenten,
mentoren en gidsen zich ondersteund blijven voelen bij al hun activiteiten. Vandaar dat binding en
betrokkenheid een continue aandacht heeft van het bestuur. Helder mag zijn dat het bestuur
openstaat voor input van de basis.

Externe oriëntatie:
IVN Maas en Niers stimuleert en onderhoud de samenwerking met de IVN afdelingen in de Regio
Maasdal en daarbuiten en met belangrijke partners, zoals SBB, Gemeenten of Natuurmonumenten.
Duurzaamheid komt tijdens diverse activiteiten onder de aandacht. Waarbij gedacht kan worden aan
de diverse cursussen, de terugkomdagen voor gidsen, maar ook tijdens lezingen of excursies.

Van prioriteiten naar uitgangspunten
Het voortbestaan van IVN Maas en Niers garanderen. Hoe pakken we dat aan?
Voorwaarden creëren zodat werkgroepen, vrijwilligers en gidsen blijvend ondersteund worden bij
hun activiteiten.
Het bestuur vervult in deze niet alleen een ondersteunende maar ook een faciliterende taak.
De focus blijft daarbij gericht op ‘binding en betrokkenheid met de basis’.
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Het beleid van IVN Maas en Niers is gericht op het realiseren van prioriteiten en uitgangspunten door
met name aandacht te schenken aan:
✓ De werkgroepen.
✓ De communicatie: interne en externe.
✓ Samenwerking: intern en extern.
✓ Nieuwe activiteiten o.a. rondom het thema duurzaamheid organiseren en/of in de bestaande
activiteiten inbouwen.
✓ Beleid voor nieuwe leden en vrijwilligers
✓ Continueren van relevante bestaande activiteiten.

Werkgroepen
Motto: zonder werkgroepen geen IVN Maas en Niers. Werkgroepen maken zich sterk naar binnen en
naar buiten door:
✓
✓
✓
✓

Het aanwijzen van een coördinator, tevens contactpersoon voor leden en bestuur.
De doelstellingen kenbaar te maken.
Het jaarlijks opstellen van een activiteitenprogramma.
Hun activiteiten te publiceren op de site, social media, nieuwsbrief en in de Manie.

De werkgroepen geven met hun diversiteit aan activiteiten uitvoering en een bijdrage aan de
doelstelling van IVN Maas en Niers:
o

Werkgroep Insecten, Vlinders, Planten: determineren en inventariseren van vlinders,
insecten en planten.

o Werkgroep Groentjes: Jeugd en Jongeren : organiseren van activiteiten, inclusief het alom
bekende Groentjesweekend, voor onze jeugdige leden

o Werkgroep PR, Communicatie, Redactie en Bibliotheek; draagt zorg voor helder en tijdige
communicatie.

o Werkgroep wandelingen, educatie en activiteiten. Aanvragen van scholen of een
(familie/vrienden)-groep. Organiseren , plannen en ondersteunen van cursussen en
activiteiten.

o Werkgroep Vogels (uilen, roofvogels en weidevogels), waarnemen, tellen en ringen,
inspecteren en beheren van vogelkasten

o Werkgroep Landschapsbeheer verricht maandelijks op een zaterdagochtend bos- en
natuuronderhoud

o Werkgroep Paddenstoelen: voor de werkgroep paddenstoelen zijn we op zoek naar een
persoon die de werkgroep Paddenstoelen weer wil activeren.

o Werkgroep Natuur en Omgevingsvisie, Deze werkgroep wil het bestuur in 2020 oprichten.
Het bestuur heeft de intentie uit zijn 3 regio gemeenten, Gemeente Bergen, Gemeente
Gennep en Gemeente Mook en Middelaar, van elke gemeente 2 leden die woonachtig zijn in
een van die gemeenten, te laten toetreden in deze werkgroep. De werkgroep kan oog en oor
zijn voor het bestuur van IVN Maas en Niers. Zoals het bestuderen van plannen op het gebied
van omgevingsvisies, ruimtelijke ordening en/of milieu, aanvragen voor het kappen van
bomen e.d. opgesteld voor de regio Maasduinen en omgeving.
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In overleg en na afstemming met het bestuur reageert de werkgroep, indien relevant, met
een zienswijze, waarin naast op- en aanmerkingen ook alternatieven of wijzigingsvoorstellen
op de plannen staan. Met nadruk kan worden gesteld dat de werkgroep zich constructief
opstelt en geen “tegen-club” is.

Educatie natuurgidsen
Voor de natuurgidsen van de Regio Maasdal worden jaarlijks 2 terugkomdagen georganiseerd.
Daarnaast willen we de onderlinge binding en betrokkenheid van de natuurgidsen van IVN Maas en
Niers intensiveren. Het voorwandelen van excursies heeft een belangrijke meerwaarde. Daar is soms
een beetje de klad in gekomen. We willen het voorwandelen weer meer aandacht geven. Door de
uitvoerende gidsen meer te betrekken bij het voorbereiden van een excursie, wordt immers ook
expertise opgebouwd.

Beleid voor vrijwilligers en nieuwe leden
Voor nieuwe leden en de vrijwilligers van IVN Maas en Niers is in 2019, in afstemming met de
coördinatoren, beleid ontwikkeld. Dat beleid wordt tijdens de ALV van 20-02-2020 toegelicht en
daarna geïmplementeerd.

Vrijwilligersbijeenkomst
Jaarlijks nodigt het bestuur alle vrijwilligers uit voor een gezamenlijke bijeenkomst. Met de intentie
hen ook dan te bedanken voor hun inzet, motivatie en enthousiasme. Voor de vrijwilligers een
moment om te netwerken en informatie met elkaar uit te wisselen. Dit draagt bij aan de binding en
betrokkenheid met de basis.

Gedrag en Omgang
Alle IVN-activiteiten van onze afdeling worden door vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in
een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden
aan veiligheid binnen IVN Maas en Niers. Er zijn afspraken gemaakt over de omgang met elkaar. Alle
vrijwilligers die bijdragen aan onze activiteiten moeten een VOG (verklaring omtrent gedrag)
overhandigen. Verder zijn er zowel een man als een vrouw als vertrouwenspersoon benoemd. Zij
participeren in het netwerk van vertrouwenspersonen Limburg. Informatie over dit onderwerp is te
vinden op onze website: Gedrag en omgang .

Communicatie
Duidelijke en tijdige communicatie vindt IVN Maas en Niers belangrijk. De interne communicatie met
de leden en werkgroepen is van groot belang. De media wijzigen in een rap tempo en wij moeten
ervoor zorgen dat we dat tempo bij kunnen houden. Om die reden willen wij onze communicatie
blijven optimaliseren.
In samenwerking met enkele actieve leden willen we een begin maken onze media te moderniseren
en updaten. Dan denken we aan onze website, de Manie, de Nieuwsbrief, Facebook, de
persberichten e.d.
We nemen onze communicatie onder de loep om te bekijken of er een verbetering of herziening
nodig is - structureel, tekstueel, qua stijl en uitstraling. Stijl en uitstraling van onze
communicatiemiddelen worden minder formeel.
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De Nieuwsbrief willen we breder verspreiden dan voorheen, namelijk behalve aan leden en
donateurs, ook aan ieder die belangstelling voor ons werk of onze activiteiten toont. Ook de lay-out
van het jaarprogramma met zijn Groentjes activiteiten, publiekswandelingen en lezingen is aan
vernieuwing toe. Met daarbij de vraag hoe onze externe communicatie te verstevigen.

Samenwerking
In de wereld van natuur en milieueducatie staan wij niet alleen. De samenwerking met andere IVNafdelingen wordt uiteraard gecontinueerd. Daarnaast zijn onze contacten met Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, de Regio Gemeenten en het Limburgs Landschap van groot belang en zullen
wij deze contacten in stand houden.

Beleidsteam IVN Maas en Niers December 2019
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