Niet zomaar een Algemene ledenvergadering op woensdag 25 maart!
Veranderen! Sommigen vinden dat het moet omdat het moet. Anderen vinden het bijna een vies
woord. In ieder geval wordt de Algemene ledenvergadering (ALV), die we hieronder aankondigen,
een beetje anders dan anders.
Ten eerste: dit keer NIET in de IJsclub! Maar in het MEC Leiderdorp. Daar kunnen wat meer mensen
in en dat verwachten we dit keer ook. Want we hebben deze vergadering een afwijkend programma.
Omdat ons bescheiden vermogen best wat aderlating toelaat, kondigden we vorig jaar aan dat leden,
werkgroepen en zelfs mensen van buiten onze afdeling, daar een beroep op zouden kunnen doen.
Eenmalig worden we óók even een soort fonds, waar goede projecten in de sfeer van onze IVNdoelstellingen uit bekostigd zouden kunnen worden.
En voorstellen zijn er! De initiatiefnemers gaan deze op 25 maart presenteren. Vervolgens beslissen
we met meerderheid van stemmen. De volledige agenda treft u aan op bladzijde 5 van deze
nieuwsbrief. Met een kleine knipoog zeggen we dit. Kom ook! Desnoods uit plichtsbesef! Wij wensen
u en onszelf veel wijsheid toe bij de besluitvorming. De foto van de ransuil op deze pagina is er om
deze wens te illustreren.
1. Geen raceauto’s door het strandreservaat graag!
Een van onze IVN gidsen brengt het volgende onder
onze aandacht.
https://www.petities.com/geen_formule_1teams_door_strandreservaat?s=67124304
Er is ophef ontstaan in de gemeente Noordwijk toen
bekend werd dat een aantal Formule 1-teams tijdens
de Grand Prix over het strand naar het circuit willen
reizen. De ophef ontstond omdat de teams een
beschermd natuurgebied doorkruisen als ze over het
strand naar Zandvoort rijden. Normaal mogen mensen
hier niet komen, omdat het een rustplaats is voor
vogels en zeehonden. Een motie in de gemeenteraad
van Noordwijk tegen de ontheffing werd verworpen.
Een petitie is gestart en is inmiddels al heel veel
ondertekend. Tekent U ook?
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2. Gevraagd: Redacteur voor Bladgroen
Drie keer per jaar krijgt u, als lid van het Leidse IVN of van de KNNV, ons groene periodiek op de mat
of in de mail. Helemaal vanzelf gaat dat niet; er is een heel kleine redactie actief om het blad de
gewenste kwaliteit te geven. Die redactie kan wel wat versterking gebruiken.
De opmaak is in handen van de eindredacteur Jan Westgeest en hij moet dat doen met de software
van de drukker, Editoo, wat gebeurt tot zijn grote tevredenheid. Maar Jan is nu wel de enige die met
dit programma kan omgaan, met als consequentie dat er geen blad verschijnt als hij een verre reis
maakt of met te hoge koorts in bed ligt. Nog afgezien daarvan: hij zou het erg op prijs stellen om een
sparring partner te hebben, een natuurminnende heer of dame die er ook plezier in heeft om van de
ingezonden teksten en foto’s een paar keer per jaar een mooi blad te maken.
Het verzamelen van het materiaal en het uitvoeren van tekstcorrecties is het werk van de andere
redactieleden; daar hoeft de nieuwe redacteur dus niet naar om te kijken. Interesse? Wie hier wel
iets voor voelt kan dat melden bij Jan Westgeest (westgeest.jan@gmail.com) of bij Hans ter Mors
(hanstermors@xs4all.nl).

3. Baardmannetjes Spotten met Johan op zaterdag 4 april in de Rietputten - Vlaardingen
Johan Torn, momenteel natuurgids in opleiding, is gek op vogels. Tijdens de Provinciale Ledendag in
november verzorgde hij al een toffe wandeling door de Rietputten. Ooit gebruikt als baggerdepot is
natuur tot ontwikkeling gekomen in de vorm van een moeras rietgebied. Het goede nieuws is dat hij
dat graag nog een keer doet in de lente. Waarom in de lente? Wanneer de lente aanbreekt, zullen
veel werkzaamheden in het gebied gestaakt worden, waardoor er weer meer ruimte is voor de
vogels, die dit gebied enorm interessant maken. De Rietputten staan bekend om de aanwezigheid
van baardmannetjes maar in het voorjaar zijn er ook blauwborsten, rietgorzen, paapjes,
roodborsttapuiten en watersnippen. Voor meer info en aanmelden, klik hier. Nieuwsgierig naar de
rest van het nascholingsaanbod voor IVN'ers in 2020? Neem hier een kijkje!
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4. Zondag 22 maart 2020:
vogelwandeling gecombineerd met
een concert in Voorschoten
Nog even pro memorie! Op zondag
22 maart 2020 organiseert het orkest
“Sinfonietta Voorschoten” in
samenwerking met ons een
vogelwandeling, gecombineerd met
een concert. Dit vindt plaats in
Voorschoten. Vogels spelen in beide
activiteiten de hoofdrol.
De excursie wordt gehouden in het
Berkhoutpark en na de wandeling
kunt u aan de overkant van de straat
- in de Kruispuntkerk - een kop thee
of koffie drinken. Aansluitend zal
Sinfonietta Voorschoten u
meenemen op een muzikale
vogelreis. Het programma wordt
twee keer aangeboden. Kaartjes
kunnen gekocht worden via:
sinfoniettavoorschoten@gmail.com.

5. EHBO-instructie in MEC Oegstgeest op zaterdag 21 maart
Op zaterdag 21 maart zal van 10:00 -16:00 uur in het MEC Oegstgeest een EHBO dag georganiseerd
worden door IVN in samenwerking met de Groene Motor. Het centrale thema is: hoe te handelen bij
kinderongelukken tijdens activiteiten in de natuur. Inmiddels zijn de 8 plaatsen voor IVN Leidse regio
nagenoeg vol. De werkgroep Cronesteyn heeft veel deelnemers aangeleverd. Zij zijn als eerste
geïnformeerd over deze activiteit omdat zij veel kinderactiviteiten organiseren.
Wilt u ook mee doen? Laat het weten aan Maddy van Holland (maddyvanholland@ziggo.nl). Blijkt
het aanbod te klein, dan zal zij de mogelijkheid onderzoeken om een tweede bijeenkomst te
organiseren.
IVN leden kunnen gratis meedoen. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd. Uw hulp op de dag zelf
wordt zeer gewaardeerd!
6. Workshop Planten en insecten herkennen en registeren met behulp van telefoonapps op
woensdag 18 maart
Deze workshop wordt voor de vierde keer gegeven op woensdag 18 maart van 19.00 21.30 uur in het MEC Leiderdorp. Er zijn al veel aanmeldingen van mensen die op de
wachtlijst stonden, maar er is nog voor een paar deelnemers plek .
Dus als u wilt meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij maddyvanholland@ziggo.nl.
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7. Vernieuwde natuurkoffer
Op 25 juni as zal er (vermoedelijk) een informatiedag zijn over het werken met de nieuwe
natuurkoffer. Spreekt dit onderwerp u aan en heeft u zich nog niet eerder hiervoor
opgegeven? U kunt zich nog aanmelden bij maddyvanholland@ziggo.nl.

8. De Nationale Bijentelling komt
er weer aan! Save the date!
In het weekend van 18 en 19 april
gaan we weer bijen tellen, doet u
ook mee?
Omdat het tellen van bijen een
uitdaging is, organiseert de Citizen
Science werkgroep
‘Ontdek natuurLeiden’ een
instructie-, en practicummiddag
op17 april van 13.00 - 15.30 uur in
het MEC Leiderdorp. U kunt zich
opgeven via
www.ontdeknatuurleiden.nl.
9. Hulp gevraagd door IVN-ers van IVN-ers
a. Johan Kieft coördinator van de werkgroep WAN (werkgroep agrarisch natuurbeheer) zoekt contact
met IVN-ers, die geïnteresseerd zijn in werken in de natuur(natuurbeheer) en die Johan - op termijn willen helpen bij de coördinatie van deze werkgroep. Vind je dit een uitdaging of spreekt het je aan,
wil je meer weten? Mail Johan! jjkieft@ziggo.nl.
b. De werkgroep Public Relations van IVN Leidse regio zoekt versterking! De Werkgroep streeft naar
een grotere naamsbekendheid van IVN in Leiden en omstreken. We vinden het belangrijk, dat onze
activiteiten onder de aandacht gebracht worden van en dat we ook makkelijk te vinden zijn voor het
grote publiek. Helaas, we komen we nu menskracht te kort. Vind je dit een aantrekkelijk idee, heb je
wel of geen ervaring met dit soort werk? Een gesprekje met Maddy kan verhelderend zijn, je mag
haar altijd mailen: maddyvanholland@ziggo.nl.
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Bijlage: Algemene ledenvergadering op woensdag 25 maart a.s.
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) van de afdeling IVN Leidse regio, op woensdag 25
maart 2020 in het MEC Leiderdorp
Tijd:

20.00 uur tot ca 22.15 uur

Plaats: MEC gebouw Leiderdorp, Van Diepeningenlaan 110 (e) 2352 KA Leiderdorp
Agenda ALV:
1.
Opening en vaststelling agenda
2.
Ingekomen en Uitgaande stukken
3.
Notulen ALV 1 April 2019
4.
Jaarverslagen werkgroepen 2019
5.
Jaarverslag bestuur 2019
6.
Jaarplan bestuur 2020 – 2021
7.
Jaarverslag van de Penningmeester over 2019
a.
verslag en toelichting door Penningmeester
b.
verslag Kascommissie 2019
c.
decharge van Kascommissie/Installatie nieuwe Kascommissie
d.
decharge penningmeester
8.
Uitreiking penning aan jubilarissen
9.
Bestuurs(her)verkiezing. Van de zittende bestuursleden is Joop aftredend, maar stelt zich
herkiesbaar. Wouter treedt af als algemeen bestuurslid
Het bestuur stelt voor om Joop te herkiezen als penningmeester en Herman Breepoel te
kiezen als nieuw “bestuurslid algemeen”. Tegenkandidaten kunnen tot één uur voor de
vergadering schriftelijk bij de secretaris worden voorgedragen
Pauze
10.
Presentaties verzoek tot financiële steun en beslissing over de besteding
11.
Rondvraag
12.
Sluiting
Wij hopen dat u er op woensdag 25 maart aanstaande bij kunt zijn!!

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2020/3
Redactie: Floris de Boer, Wietse Roodenburg en Hans ter Mors. De Nieuwsbrief komt uit bij
voldoende nieuws. Wie géén prijs stelt op deze Nieuwsbrief kan dit melden aan de secretaris
van de IVN Leidse regio, Ria Fijn van Draat (ivnleiden@hotmail.com). De site van onze IVNafdeling is https://www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio. Ook goed: www.ivn.nl/leiden.
In de maanden januari, mei en oktober verschijnt het gezamenlijke periodiek van de IVN
Leidse regio en de KNNV Leiden e.o. “Bladgroen”.
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