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Jaar 2019
IVN Rijk van Nijmegen in één oogopslag
per 31 december van:
IVN-leden
waarvan actief als vrijwilliger
leden met gidsdiploma
donateurs

2019
506
ca.125
110 *)
30

2018
447
ca. 100
90 *)
37

2017
391
ca. 110
90 *)
40

Excursies (aantal)
deelnemers excursies
aangevraagde wandelingen (aantal)
deelnemers aangevraagde wandelingen
overige activiteiten / Natuur en Ouderen
deelnemers overige activiteiten

26
796
58
701
23
248

29
690
45
535
19
ca. 300

26
650
50
688
17
230

kinderactiviteiten(schoolverband)
aantal deelnemers scholen
deelnemers ontdekkingstochten jeugd
deelnemers totaal

82
2002
69
2071

...
...
...
865

51
1303
155
100*)

68
92

74
25

63
55

16+21
203

14 +16
208

22
384

Mens/werkdagen in de natuur wg PN

900

332

316

wandel/ fietsboekjes waaraan gewerkt
verkochte wandelboekjes

10
719

6
865

2
738

3 / 2500

---

---

deelnemers groencursus
deelnemers overige cursussen
projecten werkgroep Groen en Ruimte
deelnemers excursies wg Groen en Ruimte

Verspreide folders ed.
aantal / totaal oplage

*)

*) geschat
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JAARVERSLAG WERKGROEP COMMUNICATIE OVER 2019
Leden van de werkgroep per einde jaar: Alide Bouwknegt, Luna Derks, Doornroosje, Helga
Gubbels, Janke Leupen, Henri Nijkamp, Joop Speekenbrink, Loes de Valk, Ernest Vrins, Hans
Tierates (coördinator tot 31-12-2019) Hij wordt opgevolgd door Wien Feitz.
De werkgroep heeft tot taak de doelstelling en activiteiten van IVN Rijk van Nijmegen aan een breed
publiek kenbaar te maken, en daarnaast de leden te informeren over de gang van zaken in onze
IVN- afdeling. Bij de uitvoering daarvan is er geen strikte scheiding tussen deze twee doelgroepen.
Zo is ons magazine Bladsmoes meer dan alleen een ledenblad dat vier keer per jaar verschijnt.
Het is ons visitekaartje dat op menig leestafel niet uit de toon valt.
De Nieuwsbrief voor de leden verscheen elf keer. Daarnaast verzorgden we namens het bestuur
uitnodigingen voor de Nieuwjaarsreceptie, de ALV en het midzomerfeest.
De Aciviteitenfolder 2019 was vanaf begin januari in een oplage van 2000 stuks beschikbaar.
Door de noodzaak onze domeinnaam te veranderen moest de folder worden aangepast en was de
vervangende oplage eind februari gereed ter verspreiding.
Deze folder is door onze gidsen uitgereikt bij hun excursies, en verder op andere wijze verspreid
onder potentiële belangstellenden, oa. via de stand.
Begin januari werd de domeinnaam www.ivn-nijmegen.nl na problemen gekaapt door derden en
wijzigden we naar www.ivnnijmegen.nl Een kleine maar wel essentiële verandering, ook voor onze
e-mailadressen.
De afdelingswebsite werd ook dit jaar druk bezocht. Door permanente aandacht van onze
webmaster Alide werd alles wat we wilden communiceren met leden en publiek op een heldere en
aantrekkelijke manier gepubiceerd.
Veel nieuwe leden kwamen bij IVN binnen via het digitale aanmeldformulier op de site.
Eveneens gericht op het grote publiek zijn de persberichten die voorafgaand aan de
excursies en andere activiteiten werden gezonden aan de dag- en weekbladen en diverse
periodieken. Ook lokale omroepen en redacties van wijkbladen ontvangen deze berichtgeving.
Lang niet altijd leidt dit tot publicatie. Diverse bladen beperken hun verspreidingsgebied en nemen
van activiteiten daar buiten geen berichten meer op. Maar het blijft de moeite van het werk waard.
Voor Slootjesdag en de Nacht van de Nacht verzorgden we flyers en posters.
Met onze IVN-stand richten we ons direct tot de mensen die IVN (nog) niet kennen. Langskomend
publiek vertellen en laten we zien waar IVN voor staat, en wat we zo al bieden aan excursies,
cursussen, ontdekkingstochten, wandelgidsen, werken in de natuur........
Voor de jeugd hebben we daarbij regelmatig voeldozen, steeds weer een succes.
We waren in de boomgaard op de Lent(s)e markt, bij Natuurtuin Goffert tijdens la Fête de la Nature,
bij Slootjesdag, bij Natuurmonumenten op Het Jachtslot en bij de Open Dag Van Kion in het
Goffertpark.
Uitgaande van onze ervaringen en het aantal uitgedeelde folders en flyers mogen we zeggen dat we
met de stand honderden belangstellenden hebben bereikt.
Ook in 2019 heeft de coördinator van de werkgroep ingevolge de opdracht in het Huishoudelijk
Reglement regelmatig de vergaderingen van het bestuur bijgewoond.
Gedurende november en december is er veel tijd besteed aan overdracht en inwerken van Wien
Feitz de nieuwe coördinator van de werkgroep.
De leden van de werkgroep hebben zich, elk met de eigen specialiteit, in 2019 ten volle ingezet.
In 2020 zal werkgroep Communicatie wederom de nodige activiteiten ontplooien.
Hans Tierates
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JAARVERSLAG WERKGROEP CURSUSSEN OVER 2019
Voor cursussen zijn in 2019 de volgende eenentwintig cursusgidsen actief: Harm Alberts,
Sjaak van den Berg, Marianne Claus, Elly Gies (cursuscoördinator), Annemie Gotwalt, Arend
Hadderingh, Irene ter Heijden*, Clemens Heijmen, Simone Konings*, Marie-Louise de Kort, Angela
Mundi, Han Omen, Bea Peeters-Nillesen, Henk Peters, Wim Petersen*, Guus Vergeer, Jana van
Voorden-Kaplanova, Henk Voskuilen en Lieke Vullings, Debby Wijgers* en Regine van de
Zandschulp*.
De met * genoemde cursusgidsen komen uit de Natuurgidsenopleiding 2018/2019.
In 2019 zijn nog veel cursusgidsen bezig met het laatste deel van de NGO en zijn vooral de
reguliere cursussen georganiseerd. Dat betekent in het voor- en najaar de Groencursus, de
Bomencursus en de Paddenstoelencursus. Extern is een paddenstoelencursus verzorgd voor Struin
en als bijscholing/deskundigheidsbevordering is een activiteit voor paddenstoelen verzorgd.
Helaas hebben onze inspanningen richting de Bastei niet als resultaat gehad dat er cursusruimte
beschikbaar is gekomen. Voor de eisen waaraan cursusruimte dient te voldoen zijn de in 2018
opgestelde richtlijnen onverminderd van kracht.
Cursusruimten moeten beschikken over zitplaatsen met werkblad (tafels) voor vijfendertig cursisten
en tien begeleiders, omdat behalve theorielessen ook practica worden verzorgd. Een (plafond)
beamer, een groot scherm en eenvoudig bedienbare apparatuur dient opgesteld te staan. Voor het
uitstallen van o.a. naslagwerken dienen extra tafels te kunnen worden opgesteld.
De website van cursussen op IVN-Rijk van Nijmegen is een voortdurend succes. De bomen- en
groencursussen lopen moeiteloos vol en het inschrijfformulier werkt probleemloos. In 2019 zijn geen
wervende activiteiten nodig geweest.
De cursuscoördinator is minimaal de eerste cursusavond van enige cursus aanwezig, neemt deel
aan vergaderingen en deelt informatie vanuit het bestuur en coördinatorenoverleg. Zij is beschikbaar
voor ondersteuning waar nodig.
Binnen de werkgroep Cursussen wordt natuurbeleving centraal gesteld en zoveel als mogelijk de
zintuigen ingezet. Het thema is: natuurbeleving met hart, handen en hoofd. Vaak volgen deelnemers
van een cursus, meerdere andere cursussen. Natuurlijk nodigen we deelnemers uit lid te worden
van het IVN Rijk van Nijmegen en maken we hun attent op de excursies.
Alle cursusgidsen geven aan zich te willen blijven ontwikkelen door het volgen van lezingen, (korte)
cursussen, deelnemen aan excursies. Van demogelijkheid voor de aanschaf van een studieboek is
in 2019 matig gebruik gemaakt.
We moderniseren in actieve werkvormen en didactiek waar we kunnen en houden vast aan de
elementen die al jarenlang naar tevredenheid werken. We zoeken altijd naar een balans tussen
beleving en inhoud/kennis.
Bomencursus 2019 Coördinator Lieke Vullings
De bomencursus telt elf bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is in het Croy Goffert Restaurant,
waar bij de koffie de introductie en de kennismaking plaatsvindt. Het tweede deel van de middag is
de eerste kennismaking met de Natuurtuin en de bomen die daar staan. Bijeenkomst twee t/m
negen zijn praktijkmiddagen die starten in de Natuurtuin en zich later verplaatsen naar het
Goffertpark waar ook exotische bomen staan. De seizoenen dienen als leidraad voor de
Bomencursus, als team werken we met een rode draad die globaal het thema van de buitendag
bepaalt. We merken wel dat de bomen steeds vroeger uitlopen.
De eindavond vindt voor het eerst plaats in de ruimte van de Natuurtuin. Hier voelen we ons welkom
en thuis, al verloopt niet alles vlekkeloos. Dat heeft te maken met het gebruik van de aanwezige
computer en het alarm. De opkomst is goed en ook deze keer zijn er veel creatieve uitingen van het
‘Bomenjaar’ van de aanwezige cursisten.
We starten met dertig deelnemers. De opkomst is veelal goed, meestal rond de drieëntwintig
aanwezigen. Gedurende het cursusjaar vallen twee deelnemers wegens ziekte uit.
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De cursisten krijgen een naslagwerk uitgereikt met daarin de begrippen en thema’s die gedurende
het jaar behandeld worden.
Er zijn bij de Bomencursus vier vaste cursusgidsen betrokken en één vaste invaller tot de zomer.
In september van enig jaar worden de data gepland voor het volgend jaar en de tekst op de website
geplaatst.
Aantal deelnemers: 30
In 2020 breiden we uit met één les naar elf buitenlessen omdat we denken dat het wintersilhouet
meer aandacht verdient. Ook beginnen we een week eerder omdat we constateren dat bomen
steeds vroeger uitlopen.
We gaan terug naar het maximaal aantal deelnemers van vijfentwintig.
Er zijn in 2020 drie cursusgidsen. Er draait een aankomend bomengids mee in 2020. Hij stroomt in
2021 in.
Groencursus 2019 Coördinator Angela Mundi
Er worden twee Groencursussen georganiseerd, een voor- en een najaarscursus. Iedere cursus
bestaat uit vijf theorieavonden en vijf excursies. De Groencursus laat de deelnemers kennismaken
met de natuurgebieden rondom Nijmegen. Tijdens de theorieavonden worden diverse thema’s
behandeld die tijdens de excursies het speerpunt zijn en afhankelijk zijn van het seizoen. Na de
pauze wordt vaak een practicum gegeven. Er liggen naslagwerken ter inzage achter in het lokaal.
De theorieavonden vinden plaats in het EOS-gebouw. Deze ruimte bevalt heel goed, aan alle
voorwaarden voor cursussen, zoals eerder genoemd wordt voldaan. In 2018 kwam het nieuwe
cursusboek beschikbaar dat veel beknopter is dan het voorgaande. Behalve gebiedsbeschrijvingen
en hun bijzonderheden staan per onderwerp ook verwijzingen vermeld naar websites als SOVON,
Vogelbescherming, Geopaden, RAVON etc. als verdiepende informatie. In 2019 is een herdruk
geweest zonder wijzigingen. Er is alleen link toegevoegd over wilde planten.
Aantal deelnemers voorjaar: 34
Aantal deelnemers najaar: 34
In 2020 blijven cursusgidsen zich scholen op verschillende vlakken als beleid, beheer, flora en
fauna, door het bijwonen van lezingen, excursies en het bijhouden van nieuws over bepaalde
gebieden en onderwerpen. De nieuwe instroom van gidsen gaat lesonderdelen en excursies
verzorgen. In het kader van teambuilding vinden per jaar twee gezamenlijke excursies plaats.
Insectencursus 2019
In 2019 vindt geen insectencursus plaats. We streven naar een insectencursus in het voorjaar 2021.
Er is al belangstelling geuit via de website cursussen.
Naaldbomencursus 2019
In 2019 wordt geen naaldbomencursus georganiseerd. In 2020 staat in het voorjaar weer een cursus
op het programma.
Paddenstoelencursus Basis 2019 Coördinator Guus Vergeer
De cursus bestaat uit twee theorieavonden en twee excursies waarin presentaties, theorie en
activiteiten elkaar afwisselen. De activiteiten bestaan bijvoorbeeld uit het bespreken van de
huiswerkopdracht en het maken van een quiz. Ook practica zijn onderdeel van de cursus. Als naslag
wordt de paddenstoelengids van Gerhardt gebruikt. Ook deze cursus is gegeven in het EOSgebouw.
De excursies vinden plaats in Heumensoord en Dekkerswald en de deelnemers geven daarover een
positieve evaluatie af. Er is voldoende variatie in paddenstoelen. Er is veel interactie door enerzijds
zoeken en het hanteren van de gids en voorlezen van de teksten door andere deelnemers.
Aantal deelnemers: 25
Studieavond paddenstoelen 2019 Coördinator Lieke Vullings
Deze studieavond wordt voor het grootste deel voorbereid door de deelnemers zelf, die natuurgids
zijn, voor collega paddenstoelengidsen. Deze keer was er ook instroom van nieuwe gidsen uit de
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NGO. De avond vindt plaats in de Bastei en is niet soepel verlopen. De redenen zijn bij de
cursuscoördinator en het bestuur bekend.
Aantal deelnemers: 18
Externe Cursus Paddenstoelen Coördinator Annemie Gotwalt
De cursus is aangevraagd door STRUIN. Het programma bestaat uit een theorieavond en een
excursie in Heumensoord. De theorieavond vindt plaats in een kantoor van STRUIN. De deelnemers
zijn heel positief over de kwaliteit van de cursus.
Aantal deelnemers: 19
Mogelijk is er een grotere instroom bij de reguliere Paddenstoelencursus van 2020 daar niet alle
struiners aan deze cursus hebben kunnen deelnemen.
In 2020
Starten behalve de reguliere cursussen, ook cursussen over klimaat- en duurzaamheid. Ook wordt
er gewerkt aan een nieuwe cursus over sterren/heelal.
De bomencursus heeft zowel voor de start als de eindavond plek gevonden in de ruimte van de
Natuurtuin.
Er worden maatregelen genomen om de betaling van cursussen efficiënter te laten verlopen.
We gaan meer aandacht geven aan het werven van niet IVN-leden.
We gaan de website van cursussen vernieuwen.
ONS-IVN wordt verder uitgerold als communicatieplatform.
Elly Gies
Cursuscoördinator
6 februari 2020
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JAARVERSLAG WERKGROEP EXCURSIES OVER 2019
1. Leden Werkgroep per 31 december 2019: Maaike Boerakker, Paul Leenders, Titia Meerman,
Loes van der Meij, Elly Gies, Liesbeth Staphorst, Jan van Voorden, Henk Voskuilen, Frits de
Vree, Gabriël Zwart, Piet Abrahamse, Harm Alberts, Niek Backus, Dianne de Bruin, Annie
Niessen, Catrin Siefken, Gabriëlla Hendriks, Lianke Breekland, Mera Knuiman, Dick Scholten,
Henk ter Horst, Ton Ebben, Izaäk de Haan, Pieter Bruijsten, Wim van Hoorn, Bert Kikstra, Marie
Louise de Kort, Emmy Meijers, Trix van Lith, Ben Polman, Peter Rambags, Pieta Roeffen, Joop
Speekenbrink, Nellie Spies, Pieter Thissen, Guus Vergeer, Frans van der Burgt, Circe de
Gruijter.
Naast de werkgroepleden hebben Lieke Vullings , Anneke Hoff, Mieke Schellekens, Annemie
Gotwalt, Pauline Hilgers, Ans Schriever, Mieke Schurink, Caroline Aerden, Mariet Tacken, Luna
Derks, Marianne Claus, Hans Maertens, Clemens Heijnen en Nico van der Poel deelgenomen
en bijgedragen aan onze activiteiten.
2. In één oogopslag 2019
Activiteiten t.b.v. publieksexcuries:
Publieksexcursies: 26
gidsen:

86

deelnemers:

796

Activiteiten t.b.v. aangevraagde wandelingen:
A. excursies:
58
gidsen:
60
deelnemers:

701

Activiteiten van Natuur en ouderen:
Middagen: 19
gidsen:

220

12

deelnemers:

3. Korte terugblik 2019
Publieksexcursies duidelijk meer deelnemers dan 2018, voornaamste reden hoge opkomst bij
Nacht van de Vleermuis (75), Paddenstoelenexcursie (85) en Nacht van de Nacht ((208).
Gemiddeld 15 tot 20 deelnemers, daarnaast ook minder dan 10. Maar ook dan positieve reacties
van deelnemers en gidsen..
In 2019 zijn geen excursies verzorgd voor Fête de la Nature ivm drukke agenda van veel gidsen.
Aangevraagde wandelingen dit jaar weer een toename in aanvragen en deelnemers. Topper
blijven de Vennen (22) en ook Ooijpolder, Bisonbaai en Stadswaard (14).Een aantal gidsen
springen eruit, zij hebben 5-10 excursies gegeven: Loes, Titia, Annemie, Guus, Piet, Niek en
Pieter. Daarnaast hebben nieuwe gidsen Gabriella, Els, Henri en Dick excursies gegeven.
De vennengidsen hebben een nieuwe gids Els Warringa en zijn nu met 4 gidsen. De
onderwerpen bij de geplande excursies sluiten aan bij landelijke thema’s SBB (Groene
Voornemens).
Natuur en ouderen hebben in totaal 19 presentaties binnen gegeven met 220 deelnemers. De
groep bestaat uit 6 leden: Liesbeth, Mieke, Caroline, Ans, Anneke, Ceciel van Balen (nieuw) en
Mariet. Studenten van Helicon Gelderland gaan in overleg met Liesbeth werken aan animaties
voor ouderen.
Biowalking Voor ONS gezondheidscentrum zijn 4 maal biowalks verzorgd met 7 deelnemers.
Komend jaar wordt dit door IVN Rijn-Waal voortgezet. Er is overleg met diabetesvereniging of er
komend jaar Biowalks zullen zijn in Nijmegen.
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Samenwerking Intern
Er is in 2019 een algemene vergadering van de werkgroep gehouden op 16 mei n de Bastei.. Op
13 september planden we 26 publieksexcursies voor 2020 .
Het uitje van de werkgroep was afgelopen jaar naar de Maashorst in Brabant. Circe had een
mooi programma samengesteld met een bezoek aan de wisenten onder leiding van
parkwachters en het thema Wolf uitgewerkt. Iedereen was enthousiast en de kennis opgedaan
over grote grazers proberen we in te brengen in onze excursies.
Samenwerking extern
De werkgroep vergadert in de Bastei en heeft eind 2019 een sleutel en code ontvangen voor
toegang. In het nieuwe programma zijn excursies opgenomen met als startpunt de Bastei, oa
Clean Up middag en Tekenen.
Er is geen structureel overleg met Staatsbosbeheer geweest, wel een goede samenwerking
tijdens Nacht van de Nacht in de Hatertse Vennen. De nieuwe boswachters Twan en Tim zijn
goed bereikbaar en positief.
Natuurmonumenten (NM) wil vooral geïnformeerd worden als excursies in haar gebieden worden
gehouden en hoopt dat onze IVN leden inventarisaties kunnen uitvoeren. Daarnaast wil NM
liever zelf excursies geven in hun terreinen.
4

Plannen voor 2020
Op 5 september en 13 november is het programma voor 2020 vastgesteld met daarin 26
publieksexcursies. Uitgangspunten zijn ongewijzigd: om de week op zondag om 14.00 uur een
excursie. Daarnaast willen we 5-6 excursies meer onder de aandacht brengen met extra
publiciteit. Nieuwe gidsen geven al excursies voor het komende jaar: Voedselbossen, GPS
routes, Mythen en sagen. Gabriël Zwart verzorgt voor de werkgroep de PR op de website.
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JAARVERSLAG WERKGROEP GROEN EN RUIMTE OVER 2019
1. Werkgroepleden 2019: Gerben van den Berg, Susan Boonman, Marcel Bingley, Marjolein
Hermsen, Nol van der Horst, Geerten de Jong, René Koene, Cyril Liebrand, Jocky Naderman, Chris
Peeters, Bea Peeters-Nillesen (coördinator), Nico van der Poel, Thomas Rijniers, Jacqueline
Veltmeijer, Els Warringa.
Thomas Tol is in 2019 plotseling overleden, wij missen zijn deskundigheid en droge humor. 3
Nieuwe Natuurgidsen van de opleiding zijn actief lid geworden van de werkgroep.
Alleen excursies: Caroline Aerden, Jeanne Zwart.
In totaal: 17 leden.
2. Terugblik op 2019:
De werkgroep heeft in 2019 acht keer een strategie en informatie vergadering gehouden met haar
leden en heeft in juni een evaluatie over haar functioneren volgens de methode Metaplan met POST
ITS. In 2019 is de werkwijze - gestart in 2018 - voortgezet om steeds meer in subgroepen te
vergaderen en daarover in de gezamenlijke strategie vergaderingen te berichten. Enkele subwerkgroepen: Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Nijmegen-West, Dukenburg/Bloemendal en Open
Monumentendagen. Verder is gebruikelijk dat voor de diverse klankbordgroepen of andere
aandachtsgebieden minimaal 2 of 3 werkgroepsleden verantwoordelijk zijn.
Groen en Ruimte is aanwezig geweest bij Politieke avonden van gemeenten, heeft ingesproken over
relevante onderwerpen en diverse overleggen met (beleids-)ambtenaren gevoerd. En heef tevens
contacten onderhouden met andere natuur- en milieugroeperingen, bewonersraden en overige voor
het werk relevante organisaties.
Verder heeft de werkgroep geparticipeerd in de volgende klankbord- of overleggroepen met de
eveneens volgende aandachtspunten gedurende het gehele jaar:
-

Overasseltse en Hatertse Vennen, bijwonen vergaderingen Vennenplatform en grote evaluatie
over het resultaat van vernatting van dit gebied. Succes in het midden van het gebied met
prachtige open landschappen en vennen, de randen vragen om extra inzet.

-

Gemeente Nijmegen, Omgevingsvisie; Natuurparels, samen met RU; evaluatie ecologisch
groenbeheer en maaibeheer (begin 2020 zienswijze IVN RvN gestuurd naar College B&W, cc.
naar portefeuille wethouders).

-

Gemeente Berg en Dal, 3 bijeenkomsten van het Partneroverleg Landschap Berg en Dal met
veel ambities en thema’s. Gekozen is om extra aandacht te geven aan 3 thema’s. IVN/Groen en
Ruimte participeert in de thema’s Biodiversiteit en Natuurverbindingen.

-

Gemeente Heumen, Landschapsontwikkelingsplan Heumen 2019-2027: projectvoorstellen
ingediend. Antwoord gemeente: College komt in december met bijgesteld plan. In 2019 worden
plannen conform planning uitgevoerd. LOP schuift op naar Biodiversiteitplan. In mei Zienswijze
geschreven naar college van B&W betreffende het Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzame Energie
o.a. over het plaatsen van zonnepanelen in 2 Ecologische Verbindingszones. Het ontwerp wordt
in de Raadsvergadering van 30 januari 2020 behandeld.

-

In juni landschapsconferentie in Heumen over: landbouw en natuur.

-

Gemeente Beuningen, overleg met verantwoordelijke ambtenaar over grootschalige kap
bomen buitengebied. Bomen staan te dicht bij elkaar, doel duurzaam maken bomenbestand.
Achterliggend doel: boeren willen geen schaduw van bomen op hun land.

-

Gemeente Wijchen: voornemen voor meer contacten in 2020 met die gemeente en met Natuur
en Milieu Wijchen, Uitwisseling Natuur en Milieu: maart 2020.

-

Gemeenten Berg en Dal, Heumen, Beuningen en Wijchen, augustus brief naar Colleges
B&W over gewasbestrijdingsmiddelen.
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Andere grote projecten het gehele jaar door:
- Bomenbeleid en beheer gemeente Nijmegen: overleg met kwaliteitsbeheerders Groen over
bomen Houtlaan, verschil van mening tussen bewoners over omgang met bomen en daarbij hulp
gevraagd aan Groen en Ruimte.
- Met boze bewoonster St. Annastraat gesprekken over de reden van het verdwijnen van de te
kleine linde voor haar huis, die niet meer wil groeien en vervangen zal worden door een grote
gezonde boom. Hierbij ook overlegt met de Omgevingsmanager van de gemeente.
- Een oude eik aan de Vossenlaan komt in de knel door nieuwbouw naast deze boom en de
omgang van de aannemer met de boom. Tevens contact gehad met de Omgevingsdienst
Nijmegen over deze klacht.
- Diverse korte informatieve vragen over bomen beantwoordt aan inwoners van Nijmegen.
- Radboud Universiteit, deelnemen aan werkgroep betreffende verhoging biodiversiteit van het
universiteitsterrein o.a. met gebruik van de zogenaamde Meetlat. Deelname aan de werkgroep
Natuurparels, waardevolle natuurgebieden in Nijmegen.
- Open Monumentendag 2019, gehele jaar organisatievergaderingen. Thema 2019: Monumenten
van plezier. In Nijmegen: pub quiz over monumenten. Excursies IVN langs groene monumentale
plekken in het centrum van Nijmegen, zaterdag 14 en zondag 15 september: totaal 62
deelnemers.
- Goffertpark: meedenken in het veld en blessen betreffende kap van bomen i.v.m. achterstallig
onderhoud. Feedback geven op andere vernieuwingen in het park, zoals het planten van struiken.
- Nijmegen-West, samenwerking met bewonersgroep rond meer biodiversiteit en ander
maaibeleid.
- De meeste adviezen zijn door de gemeente in 2019 gehonoreerd. Nieuwe ontwikkelingen worden
door de werkgroep gevolgd op wat meer afstand.
- Wijk Weezenhof verhogen biodiversiteit van o.a. gazons, bewonersinitiatief met hulp van Groen
en Ruimte, Lentekracht en gemeente Nijmegen wijkregisseur Openbare Ruimte.
- Groesbeekse bos: ontwikkelingen en kapbeleid Staatsbosbeheer. Overleggen en in september
voor leden van Groen en Ruimte een excursie door boswachter en assistent boswachter door het
bos. Thema’s: kapbeleid, verjonging en aanplant van nieuwe bomen, oogstpaden en maatregelen
rondom nieuw aan te leggen fietspad. Eveneens overleg en mailcorrespondentie met ambtenaar
gemeente Berg en Dal over het bos.
- Wylerbergmeer slibstort, partijen Leisurelands, Waterschap Rivierenland, Stichting Flora-en
Faunawerkgroep Gelderse Poort, Vogelwerkgroep Nijmegen e.o., Stichting Monument en
Landschap, IVN Groen en Ruimte. Na een teleurstellende start voor de natuur- en
milieugroeperingen, mediaton met alle partijen, werd in mei de overeenkomst getekend over de
slibstorting, die een overwinning betekende voor de natuur en voor duurzaamheid. Verder werden
er in het najaar 153 bomen geplant door Leisurelands als compensatie voor de verloren bomen
bij het Wylerbergmeer.
- Nieuwbouw Kalorama: vergaderingen en bewonersavonden met aandacht voor
waterhuishouding, erosie en natuur op het complex en o.a. in de Heerlijkheid Beek. Extra
bespreking met Landschapsarchitect.
- Leisurelands: mail naar verantwoordelijke persoon bij Leisurelands over grootschalig klepelen
groengebieden o.a. op de Berendonck in Wijchen en de nadelen daarvan voor vogels, zoogdieren
en insecten. Antwoord: Is voor veiligheid van bezoekers. Er is contact met GNMF gezocht om
samen te werken rondom dit probleem omdat grootschalig klepelen door Leisurelands gebeurt op
al hun eigendommen in Gelderland en Overijssel.
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Verder is aandacht besteed aan:
het project Waldboeren in de Meerwijk, natuurlijke kringloop landbouw; Landgoed ’t Hoog, in
verband met hulpvragen door de eigenaar van dit particuliere landgoed is door de werkgroep een
nota opgesteld: Randvoorwaarden voor meewerken aan een bestaand of nieuw landgoed;
Herinrichting Valkhofkwartier Nijmegen; Verkiezingsdebat Groen Gelderland; Winkelsteeg: prachtige
oude bomen, gevaar voor grootschalige snoei en kap; Wijk Grootstal: op verzoek van
bewonersgroepen: veldbezoek en rondleiding over aanpassing maaibeheer t.b.v. bloemrijker
grasland;
Vergaderingen Operatie Steenbreek zijn bijgewoond en er is meegeholpen bij een
voorlichtingsstand tijdens de Groene week op de universiteit; Land van Ooij: oogstfeest Di-vers;
Douglasbos Dukenburg, toekomstplannen i.v.m. nieuwbouw aan de randen van het bos;
Geologenstrook eveneens Dukenburg: aanleg 3D geprinte beton brug voor voetgangers.
- Vertegenwoordigers van de werkgroep zijn met bewoners Dukenburg en de gemeente naar de
TU Eindhoven geweest naar demonstratie 3D printen.
- Bijwonen officiële start i-Tree Eco Nederland: februari.
- Windpark Nijmegen Betuwe: rondleiding in juni.
- Staddijk/Bloemendal: bezoek werkgroep aan het prachtig in bloei staande terrein, in mei en begin
juli.
- Presentatie Rob Arbeider, voormalig senior medewerker IPC Groen, Schaarsbergen over Meetlat
ter verhoging van ecologische waarden van een terrein.
- Deelgenomen aan het symposium De nieuwe Bosstrategie in Kasteel Groeneveld en aan de
werkbijeenkomst bosstrategie op het Provinciehuis in Zwolle. Vanuit beide bijeenkomsten zijn
aanbevelingen voor nieuw bosbeleid en beheer doorgegeven aan de minister.
- GNMF: nascholingsavond in Tiel bezocht over de nieuwe Omgevingswet.
Door drukte rondom de Natuurgidsenopleiding en alle plannen van de werkgroep voor 2019 zijn we
dit jaar niet toegekomen aan een gezamenlijk uitstapje. Wel hebben we samen gezellig gegeten in
een Afghaans restaurant in Nijmegen.

3. Vooruitblik2020: De werkgroep is van plan om:
Beleid en beheer over openbaar groen, natuurgebieden en water te volgen, gevraagd en
ongevraagd advies te geven, in te spreken op Politieke avonden en Zienswijzen in te dienen;
Vergroting van de biodiversiteit als leidend thema voor alle activiteiten centraal te stellen;
Te participeren in relevante overlegplatforms en commissies over openbaar groen, natuurgebieden,
water en daarvoor contacten te onderhouden met wethouders, raadsleden, en beleidsambtenaren;
Excursies te geven tijdens het 34ste Open Monumentenweekend, thema “Leermonument” en de
organisatie-vergaderingen van de Commissie Open Monumentendagen Nijmegen bij te wonen;
Samen te werken met andere natuur- en duurzaamheidsorganisaties, bewoners- en wijkraden;.
Cursusdag blessen te organiseren en uit te voeren.
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Werkgroep Groen en Ruimte bereikmeting:
- 16 grote projecten en klankbordgroepen het gehele jaar door
- 21 kleinere projecten
zoals vermeld in alinea 2 van dit jaarverslag.
Aantal deelnemers aan activiteiten/excursies werkgroep Groen en Ruimte:
19-3

Groen van Toen in Nijmegen, lezing met behulp van Power Point in het Oude Weeshuis,
aantal aanwezigen 45;

16-5

Diversiteitscafé van Kleurrijk Groen: lezing met behulp van Power Point: Wat kunnen mensen
leren van de natuur? In de Bastei, aantal deelnemers + 60;

31-5

’t Gilde Nijmegen, Kronenburgerpark, nascholing bomen, aantal deelnemers 16;

23-8

Rondleiding Kronenburgerpark, tuin- en bomen liefhebbers, vrijwilligers, aantal deeln. 12;

31-8

Kleurrijk Groen, rondleiding Overasseltse en Hatertse Vennen, 8 personen;

14-9

Open Monumentendag, excursie langs groene monumentale plekken in het centrum en oudNijmegen, zaterdag 24 deelnemers

15-9

idem zondag: 38 deelnemers.

Totaal aantal getelde deelnemers: 203.
Bea Peeters-Nillesen, februari 2020
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JAARVERSLAG WERKGROEP JEUGDEDUCATIE 2019
1. Werkgroepleden per 31-12-2019
Coördinator: Karin van Toor
Leden: Hilbrand Meesters (planning excursies), René Koene (externen), Anne Baard, Ceciel van
Balen, Jasper Broens, Martine van Empel, Ria van Gaal, Nellie Hendriks, Marjolein Hermsen,
Geerten de Jong, Fernande Klomp, Ri-Ja Meuleman, Gijsbert Peelen, Nico van der Poel, Elise
Raspe, Miek Schulz, Helen van der Ven, Alie Verbaas.
2. Samenwerking
Extern
Via bemiddeling van de Bastei doen basisscholen in Nijmegen aanvragen voor excursies in voor- en
najaar. In 2019 zijn er ook verschillende aanvragen gekomen van scholen buiten Nijmegen.
Ook is in 2019 de samenwerking tot stand gekomen met KION om activiteiten te verzorgen voor de
BSO (15 activiteiten en 369 kinderen)als voor de kinderopvang (8 activiteiten en 135 kinderen). Op
15 september organiseerde KION het KION Kinderfestival in het Goffertpark, was we de hele dag
met een informatiekraam hebben gestaan en activiteiten hebben georganiseerd.
3. Excursies
De werkgroep Jeugdeducatie heeft in 2019 ruim 2000 kinderen bereikt.
Er zijn activiteiten georganiseerd voor:
- Basisscholen, onder andere de excursies kabouterpad, egelpad, kleine beestjes, waterles,
stuwwallen en Weurtse Buitenlanden.
- De gidsen van de werkgroep hebben meegewerkt aan de Boomfeestdag.
- Op 8 woensdagmiddagen zijn er Natuurontdekkingstochten uitgevoerd met verschillende thema’s.
- Op 16 juni was de landelijke Slootjesdag, in het Zwanenbroekje. De belangstelling en het
enthousiasme was groot, er kwamen naar schatting 100 kinderen.
4. Terugblik op 2019
- De werkgroep heeft versterking gekregen van een aantal afgestudeerde natuurgidsen.
- Aanvragen van scholen binnen Nijmegen nemen af.
- Aanvragen van scholen buiten Nijmegen nemen toe.
- KION huurt onze gidsen in om voor vrijwel alle kinderen in de kinderopvang en BSO activiteiten te
begeleiden.
- De sub-werkgroep die de opdrachten van de bosleskist heeft omgezet in de app Padlet heeft de
app laten testen door een school en de gidsen van JE. De werkgroep zal haar bevindingen in de
vorm van een advies aanbieden aan het bestuur.
- In september heeft landelijk IVN een training ‘aanbodversterking’ verzorgd voor de gidsen van de
werkgroep
5. Plannen voor 2020
- De maandelijkse bijeenkomsten zijn van opzet veranderd: in 2019 vergaderden we bij de Bastei.
Het komende jaar wordt iedere bijeenkomst door een ander lid van de werkgroep georganiseerd,
met een thema en plek naar passie en keuze. Op deze manier doen we iedere maand aan
bijscholing.
- In 2020 zetten we ontwikkelgroepen op die bestaan uit mensen uit het basisonderwijs, onze gidsen
en andere geïnteresseerden. Met deze groepjes willen we vanuit de leskisten kijken welke thema’s
en projecten op de scholen hiermee behandeld kunnen worden en vanuit de thema’s en projecten
van de scholen kijken welke leskisten daarvoor gebruikt kunnen worden. Met deze resultaten willen
we meer aansluiten bij het onderwijs en daarmee een groter bereik krijgen.
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JAARVERSLAG WERKGROEP NATUURPADEN OVER 2019
1. Werkgroepleden per 31-12-2019
Coördinator: Dirk van Diejen
Leden: Ria van Gaal, Emmy Meijers, Wim van Hoorn, Ben Polman, Piet Abrahamse, Els Warringa,
Helma Slot
2. Samenwerking
Extern
Met Staatsbosbeheer en met Natuurmonumenten, vooral om eventuele beheersplannen en
veranderingen in het natuurbeleid te kunnen vermelden in de (nieuwe) uitgaven van de
wandelboekjes.
Verder is er een samenwerking met drukkerij DPN Rikken Print en worden contacten onderhouden
met diverse afnemers en vaste verkoopadressen.
Voor een enkele afbeelding in de boekjes wordt, in verband met eventuele auteursrechten, overlegd
met bijvoorbeeld Museum het Valkhof en het Regionaal Archief Nijmegen.
Intern
Overleg met de docenten van de Groencursus in verband met afstemming over de verkoop van
natuurwandelboekjes op de laatste theorie-avond van de voor- en najaarscursus. In 2018 werd een
bijdrage geleverd aan de vormgeving van het nieuwe cursusboek; in 2019 was daarvan reeds een
herdruk nodig.
Aan het eind van de Natuurgidsencursus 2018-2019 werd opnieuw een werkvormenboekje
uitgegeven. Tekst en foto’s werden aangeleverd door de cursisten, de vormgeving werd verzorgd
door onze werkgroep. Met de penningmeester is contact over offertes van nieuwe uitgaven en het
prijsbeleid van de wandelboekjes. Met de werkgroep Communicatie is zonodig overleg omtrent het
invullen van de pagina van Natuurpaden op de website van IVN-Rijk van Nijmegen en mededelingen
van de werkgroep in de Bladsmoes en Nieuwsbrief.
3. Verkoop van Natuurwandelingen
In 2019 waren er tien courante uitgaven van de natuurwandelboekjes.
Van de wandelingen in Westermeerwijk (bij Berg en Dal) en in het Volkspark De Goffert staat een
verkorte versie als pdf-bestand op de website.
De werkgroep Natuurpaden levert boekjes aan de Bastei, het VVV-kantoor aan het Keizer
Karelplein, boekhandel Dekker vd Vegt en beide natuurwinkels Van Nature.
Verkoop vindt ook plaats via de ‘winkel’ van de werkgroep Communicatie, en door de werkgroep
zelf.
De prijs van de boekjes kon op een aanvaardbaar niveau blijven: € 3,95 voor een boekje met een
enkele wandeling en € 4,95 voor een boekje met twee beschreven wandelingen.
In totaal werden er dit jaar 719 boekjes verkocht.
4. Terugblik op 2019
Gezamenlijk en met veel plezier besteden de leden van Natuurpaden aandacht aan de tekst en de
vormgeving van de uitgaven.
Er verscheen een nieuwe druk van ‘De But, Vlierenberg en Meiberg’ en er was een herdruk van de
‘Bisonbaai en Groenlanden’.
In 2019 kwam via het landelijk IVN een programma beschikbaar waarmee wandelroutes in GPSvorm kunnen worden gemaakt. De werkgroep heeft inmiddels een route uitgezet in de Heerlijkheid
Beek en in de Weurtseplaat (de uiterwaarden van de Waal nabij Weurt). Deze zijn beschikbaar in de
app ‘IVN Routes’.
Zoals ieder jaar werd een aantal gezamenlijke wandelingen georganiseerd, om nieuwe gebieden te
inventariseren en om bij bestaande wandelingen de natuurbeschrijvingen te controleren.
5. Plannen voor 2020
Voor het komend jaar staat op het programma een vernieuwde wandeling door het gebied van
Nederrijk (bij Berg en Dal) en de Overasseltse en Hatertse Vennen.
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JAARVERSLAG WERKGROEP PRAKTISCH NATUURBEHEER 2019
Werkgroepleden:
Aad Binkhorst, Martine Boonk, Angela Boumans, Alide Bouwknegt, Dennis Breuker, Lies
Brinkmann, Lucie Burgers, Koen Delen, Mark van Deursen, Ad Dingemanse, Ton Ebben, Joop
Furer, Pauline Gesink, Helma Groenen, Jos Grote Punt, Arjo Hammink, Hanneke Hellegers,
Gabriella Hendriks, Ton Jansen, Martijn Jeursen, Geerten de Jong, Koby van der Knaap, MarieLouise de Kort, Wim van Lent, Cyril Liebrand, Sylvia te Lintelo, Hans Maertens, Maita van der Mark,
Hugo Masselink, Hilmar Meijnen, Andre Miedema, Jocky Naderman, Henri Nijkamp, Hans
Oosterbaan, Chris Peeters, Wim Petersen, Nico van der Poel, Bert Puijk, Joost Ramakers, Naomi
Reitsma, Pieta Roeffen, Frans Rouweler, Janneke de Ruwe, Adriaan ter Stege, Jos Swarte, Henk
Theunissen, Pieter Thissen, Karin van Toor, Eric v. d. Vijver, Pieter de Vlieger, Carl Willems, Michiel
Wolberink, Gabriël Zwart, Elly Derks, Gerard van de Ven, Merel van Stiphout.
De werkgroep Praktisch Natuurbeheer heeft in 2019 weer veel werk verricht in de natuur. Het werk
van vele jaren is goed te zien in de verschillende werkgebieden. De boomgaarden staan er
uitstekend bij, in de heidegebieden is te zien dat het onderdrukken ongewenste boomgroei goed
werkt. Onze kleinschalige aanpak werkt.
Werkuren
In 2019 werd op 11 zaterdagen gewerkt op dezelfde gebieden als vorige jaren. Eind 2019 bedroeg
het aantal leden 57. De gemiddelde opkomst op werkdagen was 20. Dus het totale aantal werkuren
was ongeveer 900.
Werkgroep
De groep vrijwilligers is stabiel en er is een goede sfeer tijdens de werkochtenden. Velen werken al
jaren en blijven trouw. De groep groeit met nieuwe aanwas. Het aantal deelnemers op de
werkochtend stijgt daarmee ook. We kunnen dan op een ochtend erg veel werk verzetten.
Werkrooster van 2019:
Datum

Locatie

Contactpersoon

5-jan

De Bruuk

Hilmar Meijnen

26-jan

Boomgaard Leuvensbroek

Arjo Hammink

16-feb

Vak 60

Bert Puijk

16-mrt

Halve Maan

Nico van de Poel

6-apr

Heselenberg

Wim van Lent

4-mei

De But

Cyril Liebrand

7-sep

Boomgaard Overasselt

Arjo Hammink

29-sep

Boomgaard Palland

Ton Janssen

26-okt

De Bruuk

Hilmar Meijnen

16-nov

Zwanenbroekje

Pieter de Vlieger

21-dec

De Bruuk

Hilmar Meijnen

Variaprojecten
Er wordt ook gewerkt op kleinere projecten door kleine groepen. In 2019 als volgt:
Bloemendal 2x
Zwanenbroekje 1x
Palland 1x
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Landelijke natuurwerkdag en NLdoet
Praktisch Natuurbeheer heeft in het kader van de Landelijke Natuurwerkdag (2 nov) in
samenwerking met Staatsbosbeheer een werkochtend georganiseerd bij het Meeuwenven in de
Hatertse en Overasseltse Vennen. Deelname 12 PN’ers en 21 mensen van buiten. Ook wordt door
PN assistentie verleend aan de Natuurtuin de Goffert. In de periode van de landelijke natuurwerkdag
is op 2 woensdagen meegewerkt aan het verwijderen van lisdodde uit het moeras.
Op 16 maart is in het kader van NLdoet gewerkt op de Halve Maan.
De Masters
Een groep PN’ers werkt eens in de maand op vrijdag op Heumensoord. Opdrachtgever is
Natuurmonumenten. Totaal aantal deelnemers op 10 werkochtenden was 65, totaal aantal gewerkte
uren ongeveer 200. De opvolger van Thomas Tol is object-coördinator is Nol van der Horst.
Gereedschap
Het gereedschap van PN ligt opgeslagen in een keet op het terrein van Natuurmonumenten aan de
Scheidingsweg. In juli afgelopen jaar is er ingebroken en zijn er 3 telescoopzagen (waarde ongeveer
€ 500) en drie rupsenscharen (ook wel genoemd stokscharen) die geleend waren van de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland. PN is nu op zoek naar een nieuwe plek om het gereedschap op te
slaan, ook al omdat Natuurmonumenten het terrein heeft verkocht.*)
Staatsbosbeheer
We hebben goed contact met Staatsbosbeheer, veel van de werkterreinen zijn bij SBB in beheer.
Onze werkzaamheden stemmen we af met de boswachters. Voor het leveren van de werkkleding
bleek nodig dat de individuele leden van de werkgroep een vrijwilligerscontract aangingen met SBB.
Dat hebben we intussen geregeld.
Coördinator
Het coördinatorschap van PN is in 2019 gedaan door twee personen: Sylvia te Lintelo en Bert Puijk.
Sylvia heeft haar werk per 1 januari 2020 overgedragen aan Hans Oosterbaan.
Hans Oosterbaan
Bert Puijk

Bert Puijk

*) noot van de redactie: In februari 2020 is er een nieuw onderdak gevonden op het terrein van Villa
en landgoed Klein Heumen, een conferentieoord een stukje verderop.
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JAARVERSLAG WERKGROEP FOTO EN FILM OVER 2019
Samenstelling werkgroep
Op papier telde WFF in 2019 8 personen (i.v.m. AVG geen namen). In de praktijk is de deelname
aan de activiteiten sterk wisselend met een maximum van 4 personen. In 2019 hebben zich 3
personen gemeld die misschien lid willen worden van werkgroep Foto & Film.
De activiteiten van WFF bestaan uit:
• Overleg (al dan niet met bespreken van foto’s van deelnemers)
• Fotosafari’s
• Levering fotomateriaal voor voorpagina Bladsmoes en eigen pagina Foto educatief
• Levering fotomateriaal op aanvraag (bv. t.b.v. toekomstige excursies en
publieksevenementen) (op aanvraag)
• Op beeld vastleggen van IVN-RvN-activiteiten en -evenementen (op aanvraag)
• Op beeld vastleggen van IVN-landelijk-activiteiten en -evenementen (op aanvraag)
• Op beeld vastleggen van (activiteiten in) terreinen in onderhoud bij werkgroep Praktisch
Natuurbeheer (gevraagd en ongevraagd)
Activiteiten in 2019
• 2 bijeenkomsten
• 4 bijdragen aan kwartaalnummers van Bladsmoes
• 4 fotosafari’s: Düffel-Kellener Altrhein, Park Lingezegen, Zwanenbroekje, Kraaijenbergse
Plassen
• Dialezing over Ooijpolder in Fletcherhotel in Ooij
Opmerkelijk
WFF heeft weliswaar besloten dat de donderdagavond het meest geschikt is voor de overlegmomenten maar heeft daarin nog steeds geen vast ritme gevonden. Dit komt deels door de
activiteiten van WFF (het liefst zijn we buiten aan de gang met onze camera’s) maar deels ook
doordat de leden van de werkgroep fotografen zijn. En fotografen, en vooral natuurfotografen,
trekken nu eenmaal het liefst in hun eentje de natuur in om op geheel eigen wijze en ongestoord
door andere fotografen hun natuurbeelden vast te kunnen leggen. Overleg wordt het liefst tot een
minimum beperkt.
Relatie tot IVN-RvN
Ten aanzien van IVN-RvN ziet WFF zich vooral als dienstbaar voor het leveren van fotomateriaal bij
de activiteiten van IVN-RvN. Hierdoor is de bijdrage van WFF aan de educatie op gebied van natuur,
milieu en duurzaamheid relatief gering en indirect. Al hopen wij natuurlijk wel dat we door mooie
natuurbeelden te laten zien een bijdrage leveren aan het enthousiasmeren van jong en oud voor
natuur, milieu en duurzaamheid. Misschien is dat laatste wel ons doel?!
Coördinator,
Cyril Liebrand
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Deel 2 Terugblik op 2019
JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 2019
Bestuursleden: Karin van Toor, Elly Gies, Louis Boons, Anneke Brand (secretaris tot 1 november),
Clari Tilanus (penningmeester), Ria van Pelt (voorzitter)
Algemeen
We hebben in 2019 acht keer een bestuursvergadering gehouden en vier keer een overleg met de
coördinatoren.
Het gaat goed met onze afdeling. Dat blijkt uit de vele activiteiten die we ondernemen, maar ook uit
de spontane groei van het aantal leden. Iedere maand melden zich nieuwe leden, waarvan een klein
aantal aangeeft actief te willen worden. (We zijn inmiddels de een na grootste afdeling van het land
504 leden waarvan 145 actieve leden.) Vanuit het bestuur neemt Elly Gies contact met ze op en leidt
ze door. Natuurlijk krijgen ze eerst van Hans Tierates (coördinator werkgroep communicatie) een
welkomstpakketje.
Door de Nieuwsbrief en de Bladsmoes praten we al onze leden maandelijks / een keer in het
kwartaal bij over wat we allemaal oppakken en wat we willen delen. Dus als je inhoudelijk meer wil
weten over onze activiteiten kun je dit daar terug vinden. www.ivn.nl/afdeling/nijmegenrijkvan/bladsmoes .
We hebben in 2019 de volgende activiteiten opgepakt en vooral veel meegewerkt en uitgevoerd
met actieve leden van onze afdeling:
• In januari hebben we de Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in de Bastei.
• De Algemene Leden Vergadering vond eind maart plaats op landgoed Grootstal.
• In mei hebben we weer meegewerkt aan het uitroeien van invasieve exoten samen met
Beleef en Weet.
• In juni hebben we feestelijk aan eenendertig nieuwe natuurgidsen hun diploma kunnen
uitreiken.
• De midzomerbijeenkomst in de Lage Hof in Overasselt was een succes, mede door de
enthousiaste collega gidsen. We hebben de jubilarissen in het zonnetje gezet met speciale
aandacht voor het 40 jarig actieve lidmaatschap van Bea Peters-Nillesen.
• In het najaar zijn, zijn na een inhoudelijke samenwerking van IVN en gemeente met scholen
en bewoners, twee Tiny Forests geplant. Geerten de Jong en Karin van Toor zijn namens
onze afdeling de trekkers van dit project.
• Elly Gies heeft meegewerkt aan het realiseren van de klimaatcursus die de groene trainees
hebben ontworpen.
• Ook bij het project Schone Rivieren heeft zij het initiatief genomen om dit binnen onze
afdeling zichtbaar te maken.
• De natuurparels en de groene stepstones binnen de stad Nijmegen bieden een mogelijkheid
om groene projecten in de stad Nijmegen op te pakken. Een aantal leden van de werkgroep
groen en ruimte is samen met Ria van Pelt actief binnen dit project.
• Een expertgroep adviseert de wethouder van de gemeente Nijmegen op het onderwerp een
groene en vitale stad. De gemeente Nijmegen werkt aan een nieuwe omgevingsvisie. Ria
van Pelt vertegenwoordigt onze afdeling in deze groep van deskundigen.
Natuurgidsen
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur en opgepakt door Karin van Toor is de Natuur Gidsen
Opleiding in juni succesvol en feestelijk afgerond. De burgemeester van Nijmegen de heer Bruls
heeft de diploma’s uitgereikt. Wil je meer weten hoe de Natuur Gidsen Opleiding is uitgevoerd en
wat de resultaten zijn lees dan de evaluatie die het opleidingsteam heeft gemaakt.
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Natuurlijk is het bestuur super trots op eenendertig nieuwe natuurgidsen die hun kennis nu actief
delen. We weten heel erg goed dat dit alleen maar gelukt is door de inzet van zoveel bekwame
leden in de rol van docent, ondersteuner of mentor. Het opleidingsteam bestaande uit Bea PetersNillesen, Peter Engelhard, Karin van Toor en Henk Voskuilen heeft, op de voor- en achtergrond, een
enorme klus geklaard.
De Bastei is onze thuisbasis en wij zijn voor hen één van de drie partners. De positieve
verwachtingen die we hadden toen we verhuisden naar dit prachtige pand zijn helaas niet
uitgekomen. Alle inhoudelijke overleggen waarin wij meewerkten aan het bouwen van een centrum
voor natuur en cultuur zijn in 2019 stilgelegd. Wij zijn onzichtbaar en het pand biedt niet de
mogelijkheden om cursussen uit te voeren of gemakkelijk als afdeling overleg te voeren. Het is een
museum en helaas geen centrum waar we andere groene groepen en organisaties ontmoeten. We
hebben de Bastei laten weten dat we ons de komende tijd richten op onze eigen ontwikkeling en
voorlopig geen energie steken in een gezamenlijke toekomst.
Het vertrek van onze secretaris was even schrikken. Zij heeft in de jaren dat zij deze rol had
gezorgd dat dossiers op orde kwamen en afspraken geborgd werden.
Via ons netwerk vonden we een nieuwe secretaris waarvan we helaas door zijn privéomstandigheden weer snel afscheid namen. Gelukkig blijkt Louis Boons deze functie op zich te
willen nemen.
Ook twee coördinatie functies moesten nog opgevuld worden. Karin van Toor is vanaf september
de nieuwe coördinator van Jeugd Educatie. Wien Feitz heeft vanaf december de functie binnen
Communicatie van Hans Tierates overgenomen. Hans, dank je nogmaals voor het vele werk dat je
hebt verzet. Gelukkig blijft Hans de ledenadministratie doen.
‘Ons IVN’, het landelijke digitale intranet waar wij een eigen besloten ruimte hebben, is een
geweldig toegankelijk medium om informatie en kennis te delen. Nadat we met het bestuur daarin
zijn gaan werken zijn ook de coördinatoren en de werkgroepen uitgenodigd om dit op te pakken. Elly
Gies en Marcel Bingley zijn hierin het aanspreekpunt.
Landelijk hebben we een aantal malen overleg gevoerd over de ontwikkeling van onze afdeling. We
hebben met een aantal mensen de training Visueel Ontwerpen gevolgd.
In het overleg met het landelijk bureau hebben we aangegeven dat we behoefte hebben aan
ondersteuning zodat we toekomstbestendig blijven. In 2020 sluiten we ons aan bij een
uitwisselingsgroep van afdelingen die actief zijn in grote steden en haar omgeving.
Met het regiocluster Rivierenland is ook in 2019 weer kritisch gekeken naar de veranderingen die
het land ingezet heeft. In de zomer heeft er een inhoudelijke uitwisseling plaatsgevonden met de
landelijk directeur Jelle de Jong. In 2020 zullen de landelijke vereniging en de landelijke stichting
opgaan in één organisatie. Vanuit onze afdeling zijn we positief over deze ontwikkeling zodat de
beroepskrachten en vrijwilligers in de afdelingen gemakkelijk en meer vanzelfsprekend
samenwerken.
Op verzoek van het regiocluster Noord Limburg - Oost Brabant heeft er een uitwisseling
plaatsgevonden over onze manier van werken. Elly Gies en Ria van Pelt hebben kunnen
overbrengen dat wij onze werkgroepen als zelf-organiserende sterke teams zien en dat het bestuur
ook een van deze teams is maar dan met andere verantwoordelijkheden. We zijn vanuit het bestuur
faciliterend aan dat wat de werkgroepen doen en alleen daar waar nodig sturend. Ook beseffen wij
heel goed dat we als afdeling doorgroeien van alleen een afdeling naar een onderdeel zijn van een
beweging.
De aarde heeft mensen met een groen hart nodig en wij kunnen als afdeling een bijdrage leveren
aan het raken van mensen in hun beleven van de natuur.
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JAARVERSLAG LEDENADMINISTRATIE OVER 2019
Al enkele jaren verzorgt het landelijk bureau van IVN (LB) de incasso van onze contributies.
In het verslagjaar is na het installeren van een nieuw administratie-systeem de dienstverlening van
LB verruimd.
Wij maken daar gebruik van door stapsgewijs de gehele ledenadministratie in het nieuwe
datasysteem Procurios te plaatsen. In 2020 zal dit proces waarschijnlijk voltooid worden.
Inmiddels schrijven wij als afdeling zelf al geen nieuwe leden meer in maar gaan alle aanmeldingen
direct via de website naar het LB., en worden daar verwerkt. De afdeling krijgt vervolgens een
melding van het nieuwe lidmaatschap. Dit scheelt ons veel werk en voorkomt dubbele administratie.
De eigen ledenadministratie had dit jaar heel wat te doen.
Er waren 81 nieuwe aanmeldingen die allemaal een welkomstbrief en een wandelgids ontvingen.
Van hen gaven 23 personen aan actief te willen worden. Deze zijn daarna benaderd door het
bestuur.
Uiteraard hebben we ook te maken met mensen die geen lid meer willen zijn en bedanken. Dit
waren er 13. Ook moesten we 5 leden muteren wegens overlijden. En verder namen 4 leden
afscheid door verhuizing naar een woonplaats ver buiten ons werkgebied.
Tenslotte kregen we administratief ook nog een flink aantal mutaties te verwerken door wijzigen van
woon- of e-mailadres.
Vermeldenswaard is nog het bereiken van het ledental van 500 begin december 2019. Begonnen op
1 januari met 447 leden en eindigend met 507 eind december is er sprake van een forse toename
van ons ledental. Maar ook hier geldt: "nu behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst."
Hans Tierates, 3 februari 2020

JAARVERSLAG VERTROUWENSPERSONEN OVER 2019
Wij zijn dit jaar niet benaderd door onze vrijwilligers in deze functie. In 2019 is er dus geen beroep
gedaan op ons al vertrouwenspersonen.

Jana van Voorden en Nico van der Poel.
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FINANCIEEL VERSLAG OVER 2019
Algemeen
In het financieel verslag worden in de vorm van balans en exploitatierekening de inkomsten en
uitgaven verantwoord en is duidelijk te zien hoe IVN Rijk van Nijmegen er financieel voor staat.
Geconstateerd mag worden dat er sprake is van een gezonde vermogenspositie .
Er zijn voldoende reserves voor nieuwe uitdagingen en voor het voortzetten van de al bestaande
activiteiten.
Balans en Exploitatierekening
Over 2019 is een resultaat behaald van € 646,-.
Het resultaat van de werkgroepen is in 2019 tov 2018 met € 1.083,- gedaald tot € 1.186,-, een
afname van 47,7 %. NB: Er zijn (nog) geen duidelijke regels en afspraken omtrent het (tijdstip van)
declareren. Hierdoor kan het resultaat van de werkgroepen van jaar tot jaar schommelingen
vertonen.
De natuurgidsenopleiding is in 2019 succesvol afgerond. De bijdrage van de afdeling in de kosten
bedraagt € 1.276,-, slechts ruim 10 % van de begrote € 12.375,-. In 2019 zijn 41 fleeces en 10 caps
aangeschaft tbv onze vrijwilligers 'in het veld' en ten laste gebracht van de Voorziening Publiciteit.
Ook zijn er 32 EHBO-tasjes aangeschaft voor de nieuwe gidsen.
BALANS

ACTIVA
Inventaris
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
totaal

PASSIVA
Eigen Vermogen
Voorzieningen
Schulden
Tussenstand NGO 2018-2019
Resultaat boekjaar
totaal

per 31 december 2019

31-12-2019
€
€
€
€
€

6.538
2.829
43.464
52.831

31-12-2019
€
€
€
€
€
€

17.461
33.654
1.070
646
52.831

De voorraden zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs
(kostprijs of inkoopprijs).
De vorderingen en de schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
De netto-kosten van de NatuurGidsenOpleiding zijn ten laste gebracht
van de voorziening Opleidingen (voorheen Cursussen).
Het resultaat wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen.
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31-12-2018
€
€
€
€
€

6.413
595
58.125
65.133

31-12-2018
€
€
€
€
€
€

16.906
37.702
3.086
6.884
555
65.133

Toelichting op de balans

Voorraden
Natuurpadengidsen
Cursusboeken Groencursus
Overige artikelen

31-12-2019
€
€
€
€

Liquide Middelen
Kas
ING betaalrekening
ASN spaarrekening

31-12-2018

5.432
968
138
6.538

€
€
€
€

31-12-2019
€
€
€
€

Voorzieningen

31-12-2018

40
1.424
42.000
43.464

€
€
€
€

40
85
58.000
58.125

01-01-2019

31-12-2019
bij

Nieuwe apparatuur
Communicatie en publiciteit
Opleidingen
Nieuwe ontwikkelingen
Deskundigheidsbevordering
Lesmateriaal en gereedschappen

6.191
192
30
6.413

€
€
€
€
€
€
€

5.000
5.000
4.000
13.000
7.977
2.725
37.702
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€
€
€
€
€
€
€

af
-

€
€
€
€
€
€
€

777
1.276
250
1.710
35
4.048

€
€
€
€
€
€
€

5.000
4.223
2.724
12.750
6.267
2.690
33.654

EXPLOITATIEREKENING

BATEN

Ledenbijdragen
Opbrengsten werkgroepen
Subsidies
Overige opbrengsten

LASTEN

Afdrachten IVN
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Organisatiekosten
Kosten werkgroepen
Toevoegingen aan voorzieningen
Schenking aan De Bastei
Overige kosten
Resultaat Boekjaar

2019

werkelijk
2019
€
€
€
€
€

14.080
16.727
801
31.608

begroot
2019
€
€
€
€
€

werkelijk
2019
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.072
8
323
6.018
15.541
2.000
646
31.608

11.300
15.000
100
26.400

werkelijk
2018
€
€
€
€
€

begroot
2019
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.400
150
350
5.300
13.000
2.000
300
-100
26.400

8.960
14.682
35
23.677

werkelijk
2018
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.203
271
5.232
12.413
2.000
3
555
23.677

Toelichting op de exploitatierekening
De ledenbijdragen bestaan uit contributies € 13.515,- en bijdragen donateurs € 565,
De afdracht aan IVN landelijk bedroeg € 7.072,-.
De netto-opbrengst bedraagt € 7.008,- (2018: € 5.757,-).
Hierin zien we de groei in ledental van de afdeling.
De totale reiskosten over 2019 bedragen € 4.044,- (2018: € 3.801,-), waarvan € 353,- parkeerkosten
(2018: € 201,-).
Het aandeel parkeerkosten is gestegen van 5,29% in 2018 naar 8,73% in 2019.
Onder de Overige opbrengsten is een bedrag van € 100,- opgenomen als vergoeding voor bank- en
administratiekosten ivm het project Invasieve Exoten. Tevens zijn hier de aanloopkosten van de
NGO, gemaakt in 2017, opgenomen, ter grootte van € 674,-. Deze kosten zijn in 2017 abusievelijk
ten laste gebracht van het resultaat. Dat wordt hiermee gecorrigeerd.
De renteopbrengst van de ASN spaarrekening bedraagt over 2019 slechts € 12,82.
Het resultaat van de werkgroepen bedraagt over 2019 € 1.186-. In 2018 was dit € 2.269,-.
Het resultaat van € 646,- zal worden toegevoegd aan het Eigen Vermogen.
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BIJLAGE 1
OVERZICHT WERKGROEPEN 2019
Baten
2019
Communicatie

€

2018

Lasten
2019

-

0
1.165
3.449
-39

2018

Resultaat
2019
2018
€

extern
intern
verkopen

€

50

€
€
6 €

publieksexcursies
aangevraagd

€
€

894
2.671

812 €
1821 €

809
61

602 €
31 €

0 €

960

178 €

-4.525 3745

426
3134
191

1)

Excursies

Groen en ruimte

€

Jeugdeducatie

€

4.361

3260 €

2.293

1054 €

Natuur en ouderen

€

429

425 €

282

108 €

147

Natuurpaden

€

-

200 €

-

44 €

-

wandelboekjes

-

85
210
2.610 1790 2)

€

1.612

1993 €

2.980

3395 €

Praktisch natuurbeheer

€

700

700 €

887

854 €

Fotografie en Film

€

-

Publiekscursussen
groencursussen
cursusboeken
insectencursus
paddestoelencursus
bomencursus
naaldbomencursus
klimaatcursus
overige cursussen

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal werkgroepen

€ 16.727

3.350
300
500
1.650
210

0 €
0
3700
390
0
0
1375
0

€
€
€
€
€
€
€
€
0 €

14682 €

1.789
237
319
344
5
-

0 €
69
1617
465
0
0
245
0

€
€
€
€
€
€
€
€
0 €

15.541 12413

€

-960

2.068 2206
317

156
-1.368 1402 3)
-187
-

-154
0

-69
1.561 2083
63
-75
0
181
0
1.306 1130
0
-5
4)
210
0 5)
1.186 2269

1) De werkvormenboekjes zijn als promotiemateriaal opgenomen onder de kosten van externe
communicatie.
2) In 2019 zijn er 36 aangevraagde wandelingen geweest, 10 meer dan in 2018.
3) In 2019 zijn 2 nieuwe gidsjes uitgebracht, in 2018 6.
4) Dit zijn voorbereidingskosten voor de klimaatcursus die in 2020 van start is gegaan.
5) In 2019 is een paddenstoelencursus gegeven voor medewerkers van Struin.
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BIJLAGE 2
NGO 2018-2019
Eindafrekening

Opbrengsten

€ 13.287,72

inschrijfgelden cursisten
bijdrage IVN Rijk van Nijmegen

€ 12.011,68
€ 1.276,04

Kosten

€ 13.287,72

lesmappen docenten
lesmappen mentoren
lesmappen cursisten
kick-off- en informatiebijeenkomst
zaalhuur lessen
Lindenberg 29 sept 2018
Burgers' Zoo 5 nov 2018
evaluatieweekend Kekerdom
werkweekend Limburg
slotavond 27 juni 2019
administratie-, kantoor- en telefoonkosten
vergoeding docenten
€ 70,-/uur
vergoeding gastdocenten
(Van Diepenbeek, Van Vliet)
vergoeding mentoren
à € 100,vergoeding ondersteuners
à € 100,vergoeding kernteam
à € 100,vergoeding intranet
à € 100,onkostenvergoedingen
waarvan reiskosten € 1.813,28
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€ 260,85
€ 100,00
€ 420,00
€ 282,90
--,-€ 212,56
€ 555,50
€ 948,90
€ 2.441,55
€ 505,00
€ 363,26
€ 2.310,00
€ 448,89
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 100,00
€ 2.438,31

Deel 3 Voor de komende tijd
WAT ZIJN WE VAN PLAN IN 2020
Het lijkt wel alsof na weer een te hete zomer in 2019, het winnen van een rechtszaak over de CO2
uitstoot en de problemen met Pefast, de gevolgen van het veranderende klimaat pas echt op de
agenda zijn gekomen.
Als IVN-ers met een groen hart weten we al veel langer dat de biodiversiteit schrikbarend achteruit
holt. Wij kunnen echter een positieve bijdrage leveren door met kennis van zaken mensen te laten
ervaren, dat het zijn in en hebben van natuur noodzakelijk is. En dat duurzaam handelen goed te
doen is.
Daarnaast treedt volgend jaar de nieuwe “Omgevingswet” in werking en moeten gemeenten een
omgevingsvisie ontwikkelen.
Daarom staat in 2020 biodiversiteit centraal.
In onze afdeling is een werkgroep biodiversiteit actief, die vooral de gemeenten in ons werkgebied
stimuleert om de natuur in hun omgevingsvisie ruim aandacht te geven.
Daarnaast roepen we de werkgroepen op om extra activiteiten te organiseren rondom biodiversiteit.
Ook vragen we om in de reguliere cursussen- en activiteiten extra aandacht aan dit thema te geven.
In 2020 groeit het aantal leden door en ontwikkelen we ons verder. We hebben de lijn opgepakt om
naast alle bestaande activiteiten die we uitvoeren, ook te werken aan vernieuwing en samenwerking.
Dit hebben we een aantal jaren geleden ingezet en we zien dat deze lijn ook in 2020 stevig
doorgezet wordt. Dat past ook bij onze afdeling. We gaan gestaag door met het oppakken van alle
zaken waar we voor staan en daarnaast pakken we de vernieuwing op om een brug naar de
toekomst te maken. De werkgroepen zijn en blijven belangrijk bij het bereiken van onze missie en
dus van onze doelen. Het bestuur wil ook in 2020 lijnen en initiatieven bij elkaar brengen en waar
nodig en mogelijk faciliteren. Dit kunnen externe evenementen of projecten zijn maar ook initiatieven
binnen onze afdeling.
De werkgroepen
De werkgroepen zijn zelforganiserende eenheden, die ondersteund worden door een coördinator.
De coördinatoren zijn een brug naar elkaar en naar het bestuur. De werkgroepen draaien op volle
kracht en geven aan wat zij op willen pakken, waarin zij vernieuwing willen en in gaan zetten.
Natuurgidsen uit de opleiding zijn opgenomen. Zij brengen nieuwe energie en inzichten mee.
Het bestuur ziet haar rol vooral als een faciliterende.
De werkgroep Jeugdeducatie kiest voor een inhoudelijke, nieuwe manier van elkaar ontmoeten en af
te stemmen en richt zich steeds meer op kinderen in de kinderopvang en haar ouders.
De werkgroep Natuurpaden gaat verder met het digitaliseren van wandelingen.
De werkgroep Cursussen werkt verder aan het vernieuwen van haar aanbod en haar
cursusmaterialen, zoals de nieuwe klimaatcursus .
De werkgroep Groen en Ruimte volgt en adviseert de gemeenten in ons werkgebied in het opzetten
van de omgevingsvisie en zoekt haar aansluiting bij IVN-leden en bewoners van deze gemeenten.
De werkgroep Excursies brengt binnen haar groene wandelingen accenten aan die aansluiten bij het
klimaatvraagstuk en de vergrijzing.
De werkgroep Foto en Film ondersteunt de andere werkgroepen en bijeenkomsten en voorziet onze
uitgaves van prachtige foto’s. Zij zoekt nog extra leden.
De werkgroep Communicatie wil in 2020 de werkgroepen verder ondersteunen in hun communicatie
en in haar media-uitingen thematisch aandacht besteden aan het thema biodiversiteit. De werkgroep
heeft een nieuwe coördinator.
De nieuwe natuurgidsen en leden die actief worden binnen onze afdeling worden zorgvuldig
begeleid zodat zij een inbreng hebben die aansluit bij hun motivatie en talenten.
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Nieuwe leden en andere projecten
Door kleine en kortlopende, buurtgebonden projecten uit te voeren en daarin samen te werken
kunnen leden en geïnteresseerden actief zijn binnen onze afdeling zoals:
Tiny Forest
Nijmegen doet mee aan het tot stand komen van enkele Tiny Forests. Om deze te realiseren is een
groep mensen actief. Naast mensen uit onze kring (Geerten de Jong en Karin van Toor),
medewerkers van IVN-Landelijk en regionaal (Alina Salomon en Linda IJmker), vertegenwoordigers
van de gemeente zijn bewoners en afgevaardigden van scholen betrokken bij de eerste twee Tiny
Forests. Het tot stand komen van een Tiny Forest is een sociaal proces en dat vraagt tijd. Nadat er
in 2019 twee Tiny Forests zijn geplant werken we verder om in 2020 een derde en vierde Tiny
Forest te realiseren.
De follow-up van het Stadsvogel event en de Groene parels in de stad Nijmegen
In december 2018 werd het Stadsvogelfestival gehouden. Samen met Vogelbescherming, Sovon
Vogelonderzoek en de gemeente werkten wij mee aan dit festival. Verschillende burgers hebben
aangegeven dat zij mee willen werken aan de vergroening van de stad Nijmegen. Als afdeling
hebben wij aangeboden om de ideeën en initiatieven te ondersteunen.
In september 2020 organiseren wij voor alle leden van onze afdeling en voor deze mensen een
inhoudelijke dag om een boost te geven aan de deskundigheid en interesses.
Groene Trainees
De groene trainees hebben in 2019 een klimaatcursus ontwikkeld die begin 2020 gestart is. Daar
zijn we blij mee. Er is begin van 2020 een nieuwe lichting groene trainees gestart. Wij willen graag
projectmatig met hen verder werken en zullen in het eerste kwartaal van 2020 een projectaanvraag
indienen.
Uitwisseling met andere afdelingen
Behalve dat we actief zijn in het regio-overleg starten we vanuit het bestuur ook met deelname aan
bijeenkomsten met andere afdelingen uit grote steden.
Deze uitwisseling wordt inhoudelijk ondersteund door medewerkers van de landelijke- en regionaleberoepskrachten organisatie.
Het doel van deze ondersteuning is om nieuwe technieken en andere ervaringen op te doen.
Samenwerking met en binnen de Bastei
We hadden er veel van verwacht om te gaan ‘wonen’ in het prachtige gebouw van de Bastei. Vooral
het bundelen van de krachten op het terrein van natuur- en duurzaamheid wilden we graag
gerealiseerd zien. Helaas is dat om meerdere redenen niet van de grond gekomen. Dat betekent dat
we ons voor 2020 richten op onze eigen ontwikkeling los van de Bastei.
In 2020 heroverwegen wij ons partnerschap en gaan we in gesprek met de nieuwe kwartiermaker
van de Bastei. We nemen in de zomer afscheid van de huidige directeur en het bestuur.
Hoe de inhoudelijke samenwerking voor ons als IVN het beste vorm moet krijgen is een gesprek dat
we in 2019 gestart zijn met de coördinatoren en dat we verder moeten voeren in 2020.
We hebben in de ALV van 2019 als bestuur de opdracht aanvaard om ons te oriënteren op andere
huisvesting. Dat heeft tot nu toe geen resultaten opgeleverd, dus zoeken we verder.
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Onze communicatie
Voor de interne communicatie zijn we in 2020 volledig overgestapt naar ONS-IVN.
De werkgroepen hebben aangegeven dat zij extra aandacht willen voor het vernieuwen van de
externe communicatie. Er is extra geld in een voorziening opgenomen ten behoeve van deze
ontwikkeling.
Ledenadministratie
Om diverse redenen wordt onze ledenadministratie en de incasso van de contributies geheel
verzorgd door het Landelijk Bureau van IVN. Mede hierdoor kunnen we ook beter voldoen aan de
eisen die de wet stelt in de AVG.
In 2020 zal de ledencontributie besproken worden in de ALV. Het voorstel is om de landelijke
verhogingen te volgen.
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BEGROTINGEN 2020 en 2021

BATEN

Ledenbijdragen -/- afdracht
Opbrengsten werkgroepen
Overige opbrengsten

LASTEN

Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Organisatiekosten
Kosten werkgroepen
Toevoegingen aan voorzieningen
Schenking aan De Bastei
Overige kosten
Resultaat Boekjaar

werkelijk
2019
€ 7.008
€ 16.727
€
801
€ 24.536

werkelijk
2019
€
8
€
323
€ 6.018
€ 15.541
€
€ 2.000
€
€
646
€ 24.536

begroot
2019
€ 5.900
€ 15.000
€
100
€ 21.000

begroot
2019
€
150
€
350
€ 5.300
€ 13.000
€
€ 2.000
€
300
€
-100
€ 21.000

begroot
2020
€
€
€
€

6.500
18.000
100
24.600

begroot
2020
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50
350
7.500
17.000
2.000
100
-600
26.400

begroot
2021
€ 6.500
€ 18.000
€
100
€ 24.600

begroot
2021
€
50
€
350
€ 7.500
€ 17.000
€
€ 2.000
€
100
€ -600
€ 26.400

In 2020 zullen bijna alle cursussen weer gegeven worden, en komen er 2 nieuwe cursussen bij: de
klimaatcursus en een (korte) bijencursus. Zowel de kosten als de opbrengsten zullen daardoor in 2020 hoger
zijn dan in 2019.
Met ingang van 2020 is er een nieuwe regeling voor kleding- en schoeiselgeld voor de leden van Praktisch
Natuurbeheer (PN). De kosten hiervan zijn opgenomen in de post Kosten Werkgroepen.
De geplande aanschaf van EHBO-tasjes in het najaar is opgenomen in de post Organisatiekosten, evenals
een bedrag van € 3.500,- voor het Najaarsevent.
De begroting voor 2021 is voorlopig gelijk aan die van 2020.
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Verslag Algemene ledenvergadering:
23 maart 2019
Locatie: LandgoedLab
Landgoed Grootstal
St. Jacobsweg 13 Malden
Aanwezig:
Zie presentielijst 23 maart 2019

Afwezig met kennisneming:
Cyril Liebrand, Angela Mundi,
Frans van de Burgt, Henk
Voskuilen, Bert Puijk, Peter van
de Ven, Clemon Tonnaer, Marja
Schoenmakers, Marleen Last,
Bea Peeters.

Aanvang: 10:00 uur
Eind: 22:00 uur
Locatie:
1. Opening en vaststelling agenda
Ria van Pelt opent de vergadering. We gaan akkoord met de agenda.
2. Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement
De vergadering gaat akkoord met het nieuwe huishoudelijk reglement.
De contributie van de leden van de IVN Rijk van Nijmegen wordt landelijk door de IVN
geïncasseerd. Deze gelden worden overgedragen aan de afdeling.
Beëindiging lidmaatschap kan per jaar, vanaf de maand waarin je lid bent geworden.
3. Notulen algemene ledenvergadering 24 maart 2018 (zie deel 4 van de jaarstukken)
De notulen worden vastgesteld. De notulen van de vergadering van 25 april worden nog
gepubliceerd.
4. Jaarverslag 2018
• Bestuursverslag (zie deel 1 en 2 van de jaarstukken
Jaarverslag in een oogopslag: Kinderactiviteiten moeten nog ingevuld worden.
Een actief lid is iemand die een activiteit uitvoert voor onze afdeling. We hebben rond de 100
tot 125 actieve leden. Het bestuur besteedt extra aandacht aan het stimuleren van leden om
actief te worden.
Ledenadministratie: 78 nieuwe leden, 25 leden volgen de gidsenopleiding en 53 persoenen
zijn op een andere manier lid geworden. Slechts 3 personen willen zich actief inzetten voor
de vereniging.
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Werkgroepverslagen: Praktisch natuurbeheer De coördinatie heeft tot zijn overlijden bij
Thomas Tol gelegen. Ter nagedachtenis van Thomas is een jeneverbesboom gepland.
Thomas is opgevolgd door Nol van der Horst
Het verslag van de Natuurgidsenopleiding wordt geleverd na afloop van de gidsenopleiding.
Dus komt de volgende ALV aan de orde. De nadruk wordt gelegd op het respect voor al het
werk wat door de werkgroepen gedaan wordt voor de natuur en dus ook voor de vereniging.
Nol stelt voor een inloopcafé, Natuurcafé te organiseren. Het initiatief hiervoor ligt bij de
leden. Het bestuur faciliteert.
Bestuursverslag
Er is geweldig veel gedaan. De IVN is de grootste groene vrijwilligersorganisatie: maar we
zijn een organisatie van witte hoger opgeleide mensen. De vraag is in hoeverre wij ook
andere mensen bereiken. De interne scholing is vraaggericht. Hoe houd je de energie vast
van de actieve leden en de leden die de natuurgidsenopleiding hebben gevolgd. Na de
opleiding begint het pas. Het pioneerstraject, waarvoor Ria van Pelt en Elly Gies een training
hebben gevolgd is goed opgepakt. Elementen uit het traject kunnen projectmatig ingevuld
worden. Hoe geef je de projecten een plek binnen je organisatie, is nog een uitdaging. Tiny
Forest is een project wat goed loopt. Er zijn twijfels over de ontwikkelingen in de
samenwerking met de partners in de De Bastei. Stappen die hiervoor gezet worden is eerst
uitzoeken wat wij zelf willen in de externe communicatie. De samenwerking zal meer tijd
vergen dan alleen de organisaties (Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Natuurmuseum en
IVN) in een gebouw stoppen.
Er zou fijn zijn als we wat vliegende keepen te hebben die een projectje zouden willen
oppakken. Als bestuur gaan wij 6 juni de hei op om na te denken over de taken die voor ons
liggen met betrekking tot de toekomst. Het bestuur heeft besloten over te gaan naar OnsIVN
als digitaal platform. OnsIVN is een digitaal platform alleen voor leden van de IVN. Ieder lid,
actief of niet actief kan zich aanmelden. De link is: https://www.ivn.nl/onsivn.
Hans Tierates ontvangt grote dank voor zijn inzet bij de Landelijke Raad.
Er wordt een ledenlijst gemist. Voorstel een ledenlijst met toestemming te leveren. Dit wordt
aangenomen.
Jaarrekening
(zie deel 2 van de jaarstukken)
Geen vragen over de jaarrekening
Verklaring kascommissie
De kascommissie trof een gedegen verslag aan. Compliment voor de penningmeester, Clari
Tilanus.
Goedkeuring verslagen en decharge bestuur
De verslagen worden goedgekeurd. Aan het bestuur wordt decharge verleend.

4. Samenstelling kascommissie 2018-2019
Nol van der Horst verlaat reglementair de kascommissie. Elise Raspe zal tot de
kascommissie toetreden.
Beleidsplan 2019-2020 (zie deel 3 van de jaarstukken)

•

Beleidsplan bestuur
Wat zijn we van plan in 2019 de werkgroepen gaan gestaag door. Voor communicatie
zoeken we landelijke ondersteuning. Er wordt een lijstje van taken gevraagd voor
communicatie. Gevraagd wordt een nieuwe verdeling van taken te realiseren.
De Bastei: Peter geeft aan met de Bastei een kat in de zak hebben “gekocht”. Twan
Teunissen van Staatbosbeheer wil samenwerking inzake excursies. Twee wegen: een
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•
•

alternatieve locatie en energie om te verbeteren. De samenwerking binnen De Bastei zal
meer tijd vergen dan aanvankelijk verwacht werd. Iedere partner binnen de organisatie heeft
zijn eigen cultuur en het kost tijd om dit naar elkaar toe te brengen.
Financieel beleid
Begrotingen 2019 en 2020
We verwachten een klein verlies en verder is het een gezonde begroting.
Presentatie plannen werkgroepen 2018-2019: 2 minuten per werkgroep
Natuurpaden: Momenteel met 8 mensen in de groep en twee personen komen uit de NGO.
GPS routes via het IVN platform.
Jeugdeducatie: Er is een teruggang van excursies van scholen. Dat is een probleem voor
alle natuurverenigingen. De teksten en de plaatjes willen we opfrissen. We zullen ons
moeten aanpassen aan de behoeften van de scholen. Er is behoefte aan verjonging en
versterking binnen onze werkgroep. Landelijke IVN ontwikkelt een cursus voor jeugdwerk.
Communicatie: Bladsmoes leuk blad, meer inhoud kan verkregen worden door een
themanummer te ontwikkelen.
Cursussen: Er is veel tijd gaan zitten in de NGO waardoor er minder cursussen afgelopen
jaar zijn georganiseerd. Ook mensen uit de NGO willen deelnemen aan het geven van
cursussen in de toekomst. Er is veel vraag naar cursussen..
Groen en Ruimte: Uit de NGO zijn er 3 nieuwe gidsen die zich aansluiten. Er loopt een
Mediationtraject Wylerbergmeer inzake de slibstort. Groen en Ruimte gaat bewonersgroepen
ondersteunen voor natuur in de stad. Regio Berg en Dal wil deelnemen aan
landschapsoverleg. Ook in Heumen gaat IVN mee draaien.
Chris wil een bijdrage leveren aan het deltaplan biodiversiteit bij Groen en Ruimte.
Praktisch natuurbeheer: Hetzelfde als 2018. Er wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer.
Het gereedschap staat bij natuurmonumenten. Onze leden groeien in alle leeftijden. Het vult
elkaar goed aan. Je kan als actief lid wisselend deelnemen aan activiteiten. Voor het landelijk
hegvlechten hebben we de 2e prijs NK Maasheggenvlechten http://www.maasheggen.nl/nkmaasheggenvlechten-2019/ . Het team AanElkaarGehegd bestond uit Lies Brinkmann; Joost
Ramakers; Sylvia te Lintelo en Bert Puijk . Een Topprestatie!

7. Bestuurssamenstelling
• Bevestiging benoeming Louis Boons. Zie schema onder aan pagina
8 . Rondvraag
Het overleg met KNNV is in het slop geraakt. Kan er nog een overleg plaatsvinden. Er wordt
gewacht op een uitnodiging.
Nol is sinds kort coördinator van de Masters. Nol gaat de juridische vraag stellen aan de coördinator
van de werkgroep. Peter miste de vertegenwoordigingen.
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9. Sluiting
Samenstelling bestuur
Naam
Ria van Pelt
Anneke Brand
Clari Tilanus
Karin van Toor
Louis Boons
Elly Gies

Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
Lid
Lid
Lid

Datum gekozen
9 april 2016
21 juni 2017
9 april 2016
22 maart 2014
14 november 2018
18 maart 2017
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