2019- Jaarverslagen coördinatoren IVN-NWO
Jaarverslag Werkgroep Gidsen IVN-NwO 2019
In 2019 bestond de Werkgroep Gidsen uit 20 personen, waarvan er 12 actief waren. De gidsengroep
had aan het begin van het jaar ( 10 februari) een overleg. De belangrijkste punten waren het
excursieprogramma voor 2019 en de gidsenbijeenkomsten. Per 3-1-2020 telde de Werkgroep 19
leden.
Taakverdeling van de coördinatoren van de gidsengroep:
Roely Luyten: verzorgt de oproepen voor het overleg en de andere bijeenkomsten, notuleert het
overleg en maakt en verstuurt de maandelijkse activiteitenkalender. Verder is zij contactpersoon
voor de aangevraagde excursies en speelt deze door naar de gidsen;
Henk Mulder: verzorgt het opstellen van de kwartaalplannen en het jaarplan van de roosterexcursies
(de publiekstoegankelijke excursies) en geeft de plannen door aan de redactie van Koppel, de
webmasters van IVN en KNNV (Willem-Jan Hoeffnagel en Emile de Leeuw), SBB en Nationaal Park.
Jan Feenstra is onze pr-functionaris richting de media (incl. sociale media).
Roosterexcursies 2019
Dit zijn de excursies, die bijna allemaal voor breed publiek toegankelijk zijn. Bij hoge uitzondering
zijn enkele excursies alleen toegankelijk voor leden van IVN en KNNV.
In overleg met de excursie-coördinator van de KNNV (Ton Bode) zijn (net als in eerdere jaren) de
roosterexcursies van IVN en KNNV samengevoegd en worden als een geheel gepubliceerd.
In waren er 49 IVN/KNNV – roosterexcursies , inclusief 13 vaartochten met de Kuunderpunter.
In totaal namen in 2019 ca. 450 mensen deel aan een roosterexcursie van IVN en KNNV. Ter
vergelijking: in 2018 waren dat er ca. 400 en 2017 ca. 380. (zie bijgevoegd: Resultaat IVN/KNNV
Roosterexcursies 2019).
Overige excursies 2019
Behalve de roosterexcursies zijn er ook aangevraagde excursies.
In 2019 was er één aangevraagde excursie, een Nieuwjaarswandeling in Ossenzijl met 12 personen.
Ter vergelijking: In 2018 waren dat er 2 met in totaal 30 deelnemers en in 2017 waren er 4, met
samen 65 deelnemers.
Kuunderpunter
De Kuunderpunter KU11 vaart in de maanden mei tot en met september met gasten, regulier op
zaterdag vanaf 13.30. Tot 2018 werd een groot deel van deze vaartochten afgelast bij gebrek aan
deelnemers. In 2019 was voor 13 reguliere vaartochten een IVN-gids beschikbaar. Die tochten zijn
daarom beschouwd als IVN/KNNV-roosterexcursies en kregen de bijbehorende publiciteit. Als gevolg
daarvan gingen alle 13 vaartochten door en hadden in totaal 55 deelnemers. Ter vergelijking: in
2018 waren dat er 7 met in totaal 38 deelnemers.
Campagnes
- Over ’t Hek en Buitenfestival Staatsbosbeheer
Onze afdeling heeft dit jaar niet deelgenomen aan deze beide campagnes, omdat het niet is gelukt
om tijdig voldoende bezetting voor de stand te mobiliseren .
- Slootjesdag
Op 16 juni vond – in aansluiting op de landelijke IVN-Slootjesdagen - onze jaarlijkse Slootjesdag
plaats bij het Buitencentrum in Ossenzijl. doen. Enkele IVN-gidsen hebben de organisatie op zich
genomen. Kinderen konden tussen 12.00 en 16.00 uur op zoek naar waterdiertjes rondom het
Buitencentrum te Ossenzijl. Er hebben ca. 30 kinderen deelgenomen.

Jaarverslag 2019 Uurtje Natuurtje !
Het Team Uurtje Natuurtje van IVN-NwO was ook in 2019 actief. Uurtje Natuurtje is een kort uitje in
de natuur voor kinderen van 4-12 jaar in BSO’s (Buiten-Schoolse-Opvang) in de regio. Het uitje is
geïnspireerd op het Scharrelkids-concept van IVN-landelijk.
Team Uurtje Natuurtje en begeleidsters van de BSO nemen de kinderen na schooltijd voor
anderhalf uur mee naar buiten, om speels bezig te zijn in de natuur. We gaan naar een nabijgelegen
parkje of bosje. Daar - en zo mogelijk ook onderweg - wordt aandacht besteed aan de natuur. Denk
daarbij aan zoekopdrachtjes, spelletjes en overdracht van leuke weetjes. Dit alles aangepast aan wat
in het betreffende jaargetijde te zien, te voelen, te horen en te ruiken valt, aangepast aan de leeftijd
van de kinderen en in overleg met de BSO.
Uurtje Natuurtje heeft in 2019 4 keer plaatsgevonden. In 2019 zijn in totaal 51 kinderen bereikt (in
2018 in totaal 97). Ook in 2019 was het voor de kinderen, de begeleidsters van de BSO’s en de leden
van het Team Uurtje Natuurtje steeds weer heel erg leuk ! Impressies van Uurtje Natuurtje
verschenen ook in 2019 jaar op de IVN-Facebookpagina.

Hieronder een overzichtje van de deelnemende BSO’s en de data in 2019.
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Uurtje Natuurtje stopt !
Team Uurtje Natuurtje heeft besloten om de activiteit eind 2019 na 4 jaar te beëindigen. Alles heeft
een begin en een eind! Het was voor ons heel inspirerend en leerzaam en we hebben veel plezier
gehad. We ontvingen veel waardering van de kinderen, de begeleidsters, leden en bestuur van IVNNwO en van IVN-landelijk. IVN-landelijk benoemde Uurtje Natuurtje in de Bereikmeting-2018 als
“Pareltje van Overijssel”.
We hopen, dat veel kinderen van Uurtje Natuurtje een warm gevoel voor de natuur overhouden!
We hebben naarstig gezocht naar opvolgers, maar helaas niemand gevonden! Daarom hebben we
onze werkvormen en het bijbehorende materiaal zo goed mogelijk overgedragen aan onze
JeugdNatuurClub De Weerribben.
Met vriendelijke groet,
Team Uurtje Natuurtje: Janneke Dijs, Henk Mulder en Lucille Keur.
Contactpersoon: Lucille Keur, e-mail : lkeur@hetnet.nl

PR & COMMUNICATIE IN 2019
ALGEMEEN
De publiciteit van IVN Noordwest-Overijssel en KNNV “De Noordwesthoek” heeft voor 90%
betrekking op de gezamenlijke excursies en lezingen. De resterende 10% behelst andere activiteiten,
zoals “Uurtje Natuurtje”, de JNC, de bestuursrubriek in “Koppel” en allerlei natuurnieuwtjes van zeer
uiteenlopende aard op Facebook.
De externe communicatie van IVN en KNNV in de kop van Overijssel wordt nu al drie jaar verzorgd
door IVN. In de jaren daarvoor zorgde de KNNV zelf voor de nodige publiciteit.

MEDIA-AANDACHT
In het werkgebied van beide natuurverenigingen, maar ook in de gebieden daar omheen (NoordNederland, de Noord-Oostpolder, Flevoland en de rest van de provincie Overijssel) wordt mediaaandacht gevraagd voor de gezamenlijke activiteiten. Dit gebeurt vooral in de vorm van
persberichten die worden gestuurd aan dagbladen, kranten die drie keer per week verschijnen,
wekelijkse huis-aan-huisbladen, kabelkranten, regionale en lokale omroepen, activiteitenagenda’s,
relevante websites en andere nieuwsverspreidende organisaties. Daarnaast vervullen ook de sociale
media een belangrijke rol bij het verspreiden van nieuws. De Facebookpagina van IVN NoordwestOverijssel, waarmee in september 2014 is gestart, heeft inmiddels ongeveer 370 likes. Ook de
websites van IVN Noordwest-Overijssel en KNNV “De Noordwesthoek” spelen een belangrijke rol bij
de externe communicatie.

INTERNE COMMUNICATIE
Als interne communicatie-instrumenten fungeren het gezamenlijke ledenblad ‘Koppel’ en de
Facebookpagina en websites, die wat dit betreft een dubbelrol vervullen.
Ook de berichten over allerlei uiteenlopende onderwerpen, die vanuit het secretariaat doorgaans per
mail naar de leden worden verstuurd, maken deel uit van de interne communicatie.

EXCURSIES EN LEZINGEN
Voor het bekend maken van de excursies en lezingen werden in 2019 45 (vorig jaar 42)
persberichten, bijna altijd voorzien van een of meer foto’s, verzonden. De verzending van de
persberichten geschiedt uitsluitend per mail. PR & Communicatie beschikt in het eerder genoemde
verspreidingsgebied over circa 60 media-adressen (10 minder dan vorig jaar als gevolg van steeds
meer concentraties in medialand). De ervaring is dat de berichten veelvuldig door de media worden
geplaatst. Zo kan men in de regionale kranten en huis-aan-huisbladen vrijwel wekelijks een publicatie
van IVN/KNNV aantreffen. Enkele keren werd een radio-interview gegeven. De aankondigingen van

de excursies en lezingen worden ook gepubliceerd op Facebook en de websites. Eens per kwartaal
worden de excursies en lezingen eveneens vermeld in een totaaloverzicht, dat in het ledenblad
“Koppel” wordt opgenomen.

FACEBOOK
Op dit medium worden naast de berichtgeving over de eigen afdeling ook tal van natuurweetjes van
uiteenlopende aard, veelal afkomstig van andere organisaties, verspreid/gedeeld. Dit gebeurt
meerdere keren per week en betreft een paar honderd berichten per jaar, wat de educatieve functie
van IVN Noordwest-Overijssel nog eens extra benadrukt. Vanzelfsprekend komt dit ook ten goede
aan de naamsbekendheid van de afdeling.

EFFECTEN
Het effect van de totale publiciteit, zowel in- als extern, leverde in het afgelopen jaar en in
vergelijking met vorig jaar de volgende aantallen deelnemers op:

Lezingen
2019: 227 personen (totaal 5 lezingen).
2018: 224 personen (totaal 5 lezingen).
Excursies Kuunderpunter
2019: 55 personen (totaal 13 afvaarten).
2018: 38 personen (totaal 07 afvaarten).
N.B. De registratie van deelnemers aan de vaarexcursies met IVN-gids is niet optimaal; de cijfers zijn
daardoor niet volledig betrouwbaar.
Alle overige natuurexcursies (per auto, te voet, per fiets en kano)
2019: 402 personen (totaal 35 excursies).
2018: 355 personen (totaal 30 excursies).

In het afgelopen jaar hebben in totaal 684 personen een of meer keer deelgenomen aan een
activiteit van IVN/KNNV. In 2018 waren dit 617 personen. Enkele excursies moesten vanwege slechte
weersomstandigheden worden verschoven. De geplande excursie op het laarzenpad in Kalenberg van
24 augustus ging helemaal niet door wegens gebrek aan deelname.

De top-drie-excursies in 2019 waren:
1. De uilenexcursie op 13 december met 31 deelnemers.
2. De slootjesdag op 16 juni met 30 deelnemers (kinderen).
3. De excursie Blesdijkerheide op 15 september met 28 deelnemers.
De hiervoor vermelde gegevens hebben uitsluitend betrekking op de publieksexcursies, waarvoor
publiciteit is gegenereerd. De besloten excursies (uitsluitend voor leden) zijn hier dus buiten
beschouwing gelaten.

VOORUITZICHT 2020
1. De mediataken van PR & Communicatie zullen op de gebruikelijke wijze worden voortgezet
om maximale aandacht te vragen voor de activiteiten van IVN Noordwest-Overijssel en KNNV
“De Noordwesthoek”.
2. Door de gewijzigde situatie als gevolg van de overname van Boom Regionale Uitgevers door
de NDC-mediagroep is het niet ondenkbaar, ja zelfs zeer aannemelijk, dat de Steenwijker en
Meppeler Courant tengevolge van het teruglopende abonnementenbestand op termijn
plaats zullen maken voor een andere, meer regionale verschijningsvorm. Dit zal ongetwijfeld
consequenties hebben voor de plaatsing van onze persberichten. Andere kranten van NDC
werken al met een digitale zelfbedieningsmodule waardoor aankondigingen
onopvallendworden gepubliceerd of helemaal worden weggelaten als er onvoldoende
plaatsingsruimte beschikbaar is. We wachten af! Mogelijk zullen de sociale media een steeds
dominantere rol gaan spelen.
3. Voor het huidige takenpakket van PR & Communicatie is vooralsnog geen budget vereist.
Eventuele uitzonderingen hierop zullen per geval in overleg met het
bestuur/penningmeester worden afgestemd.

Nijeveen, 29 december 2019
Jan Feenstra, PR-coördinator

IVN Noordwest – Overijssel Websitebeheer

Jaarverslag 2019
In 2019 heeft ondergetekende het beheer van de website gedaan met Louis Volkers als backup.
Het werk bestond voornamelijk uit het up-to-date houden van de site, hetgeen inhield dat
elk kwartaal alle activiteiten, lezingen en andere zaken geplaatst werden. Verder werden
diverse nieuw items gepubliceerd. Ook de digitale bestanden van de volledig in kleur zijnde
uitgaves van ons gezamenlijk blad Koppel werden geplaatst.
Diverse andere zaken werden aangepast zoals:
Jaarverslagen en andere informatie die onder andere aanwezig moeten zijn vanwege
onze ANBI registratie.
 Na de nodige perikelen werden ook onze Statuten bij de notaris gepasseerd en kon
de betreffende webpagina ook zijn definitieve vorm krijgen.
Al met al was het jaar 2019 een voor de webmasters regulier jaar met geen bijzondere
uitschieters wat betreft de werkzaamheden.


Steenwijkerwold, 8 januari 2020
Willem-Jan Hoeffnagel

Louis Volkers

Beheerder IVN-NWO-website

Backup-beheerder IVN-NWO-website

Natuurkoffers voor ouderen 2019
In totaal zijn we dit afgelopen jaar tien keer op pad geweest met de koffer. Het aantal aanvragen is
niet terug gelopen. Naar aanleiding van een uitgebreid persbericht in het voorjaar kwam een nieuwe
aanvraag binnen uit Steenwijkerwold, waar een presentatie is gegeven ter kennismaking met onze
activiteit.
Helaas waren we door privé omstandigheden binnen het team van de natuurkoffer genoodzaakt de
zomer en herfstkoffer te laten vervallen. In januari 2020 gaan we de draad weer oppakken . Dit toont
wel aan dat het huidige team een smalle basis vormt en we dus op zoek moeten naar uitbreiding van
IVN leden die aan de natuurkoffer willen deelnemen. Als er onverhoopt geen teamleden bijkomen
zullen we genoodzaakt zijn om in de toekomst te stoppen met deze activiteit.
Er komen regelmatig vragen uit het land voor informatie over de natuurkoffer. Er wordt ook gevraagd
of wij de koffer uitlenen , hieruit blijkt dat men niet het juiste beeld heeft van de
natuurkofferactiviteiten . Men krijgt dan informatie en een set met voorbeeld programma’s via de
mail toegestuurd. Zodat men zelf des gewenst aan de slag kan gaan met deze activiteit.
De computer van de natuurkoffer stamt uit 2007 en is dus inmiddels afgeschreven . Het programma
van Windows 7 wordt vanaf medio 2020 niet meer ondersteund.
Er is een mogelijkheid om Windows 10 te laten installeren op de oude PC in overleg met de
penningmeester is gekozen om een nieuwe computer aan te schaffen. Dit zal begin 2020 gerealiseerd
worden . De groepen waar we dit jaar een presentatie hebben gegeven waren enthousiast zoals altijd
doet het goed om de mensen te activeren en te zien dat men plezier beleefd aan de natuur van onze
kofferpresentatie.
Overzicht kosten baten natuurkoffer
Per presentatie wordt €20,00 betaald voor de onkosten met name de reiskosten.
In één huis ( Genemuiden ) wordt op een dag 2x een presentatie verzorgd, de werkelijke reiskosten
zijn dan 1x heen en weer, we vragen dan 1x de vergoeding .
In Steenwijkerwold is 1x gratis ter kennismaking met de natuurkoffer een presentatie gegeven.
seizoen
Inkomste
uitgaven
n
Winter 6x
1 Zonnekamp Steenwijk
10 km
2 Zonnewiede Giethoorn/ Steenwijk
30 km
3 Meppel /Steenwijk /Ossenzijl
50km
4/5 Genemuiden/ Ossenzijl 2x
50 km
6 Meppel /Ossenzijl
50 km

€100

Lente 6x
1 Zonnekamp Steenwijk
2 Giethoorn/ Steenwijk
4/5 Genemuiden/Ossenzijl
6 Meppel / Ossenzijl
7 Steenwijkerwold

€ 80
-km
30 km
50 km
50 km
15 km

190 km x0,19= € 36,10
2x €2,60 pond= € 5,20
Totaal

€ 41,30

145km x 0,19 = €27,55
2x €2,60 pond= € 5,20

Totaal

€32,75

Totaal inkomsten 2016

€180,00
=======

Kosten 2019

€74,05
=======

Activiteiten 2020
In 2020 zullen we gaan werven om nieuwe leden voor het team te vinden .
Tevens zal er een nieuwe computer worden aangeschaft .
Verder hopen we onze activiteiten op dezelfde wijze met een enthousiast team te kunnen
voortzetten .
Begroting 2020
Ook in 2019 is er weer afgesloten met een positief saldo .
Ook in de voorgaande jaren was er een positief saldo en is er voldoende reserve opgebouwd waaruit
kosten voor de vernieuwing van de materialen zullen worden bekostigd.
Alle aanvragen worden indien mogelijk gehonoreerd.

Steenwijk december 2019

IVN Vogelgroep
Jaarverslag 2019
De vogelgroep is sinds de oprichting 2012 van 18 naar 25 leden gegroeid.
De winterbijeenkomsten zijn op de 2 e dinsdag van de maand vanaf september t/m april en in mei en
juni gaan we op de 2e dinsdag van de maand op vogelexcursie in de buurt.
De winterbijeenkomsten worden gehouden in het Multifunctioneel Centrum Hoogthij te
Steenwijkerwold.
Het zijn nog steeds enthousiaste vogelaars die met veel plezier de bijeenkomsten bezoeken.
Iedereen trekt een vogel uit de hoge hoed en geeft er een spreekbeurt over.
Na de pauze behandelen Albert en Piet Hein in woord en beeld de vogel(s) die we in april o.a. hebben
aangegeven.
Philip Friskorn heeft het winterseizoen afgesloten met de mooie flora en fauna van Ameland en
Terschelling.
De oeverzwaluwwand die in de Wetering nabij de Twitterhut staat maken we sinds 2015 schoon
onder toeziend oog van de SBB en we monitoren voor Sovon. Dit jaar waren niet alle gaten bezet. Er
waren 135 van de 156 gaten bewoond. Dit kwam waarschijnlijk doordat er een zandbult aan de
Rietweg ook ongeveer 90 gaten zaten. Door predatie zijn daar heel wat nesten vernield.
De excursies van de vogelgroep waren o.a.:
Woldberg: bosvogels
Auken en omgeving
Nederland: Nachtegaal
Algemene excursies waaraan werd deelgenomen:
Gaasterland (2 keer): van Albert
Lauwersmeer (2 keer): van Albert
Park Ramswoerthe: van Piet Hein
Woldberg: Bosuilen (IVN vogelgroep)

Begroting 2020
Zaalhuur
Gastspreker
Kopieerkosten en overig
Totaal

€200,00
€130,00
€ 60,00
€390,00

IVN Vogelgroep
Coördinator Albert Steenbergen

