Jaarverslag secretaris 2019
Geachte IVN-leden,
Inleiding
Alweer een jaar voorbij. Hierbij het jaarverslag van IVN Voerendaal 2019. We kunnen terugzien op
een jaar met wederom veel activiteiten waarmee we ongeveer 1.700 deelnemers hebben bereikt.
Activiteiten (educatie, samenwerking, cursussen)
In een aparte bijlage zijn de activiteiten van 2019 opgenomen. Een summiere samenvatting volgt
hieronder.
Aan natuureducatie voor de jeugd waren er ook dit jaar weer het snoeien, de carrousel, triviant en de
herfstwandeling in Stokhem met de basisscholen. Samen met Buurtvereniging ’t Baneblökske en met
de Scouting werd de Natuurwerkdag gehouden op landgoed Puth. Ook met de Scouting werd
ingezaaid bij het bijenhotel in park ’t Brook en braakballen geplozen. Deelgenomen werd aan het ECO
festival Maastricht, de Jaarmarkt te Heerlen met IVN Parkstad afdelingen en een buurtvereniging te
Heerlen. Pogingen om een les te geven over de 17 Werelddoelen van de Verenigde Naties (SDG’s)
hebben in 2019 bij de Voerendaalse scholen geen weerklank gevonden. Wordt vervolgd in 2020.
In 2019 zijn vanuit IVN Voerendaal geen cursussen opgestart. Wel hebben we een nieuwe
Natuurgids en drie Klimaatgidsen (pilot in Nederland) aan onze IVN afdeling kunnen toevoegen.
In mei werd, na grondige voorbereiding, voor het eerst meegedaan aan het Zomerfestival met een
Rondje om de Vijver. Natuur was iets nieuws in dit vooral culturele festijn. Wij hadden ons met name
gericht op kindvriendelijke activiteiten en er was voor elk wat wils bij de marktkramen en wandeling.
Dankzij de medewerking, en het goede weer, van o.a. vele IVN-ers werd dit een succes. Een prima
samenwerking met gemeente, IVN Heuvelland, de Visvereniging, Kunradersteengroeve, Mannen
achter Pannen, Rd4, Zonnebloem. Een verslag hiervan is te vinden op onze website onder Terugblik.
Samen met de WOW en de Ouderenvereniging Ubachsberg waren er een lezing over de Worm
gevolgd door 5 Wormwandelingen met uitgebreide verslaglegging aan de deelnemers.
Verder waren er 7 natuur-, landschaps- en cultuurwandelingen/excursies.
Onze vogelaars trokken er 5 keer op uit en er werd meegedaan aan 2 vogeltellingen.
Animo voor deelname aan landelijke campagnes (zoals boomplantdag, Nacht van de Nacht,
Slootjesdagen, Modderdag, Herfstcampagne etc.) was er in Voerendaal niet.
Er was slechts één aanvraag van derden via de excursieloketten.
Bij onze activiteiten werd o.a. samengewerkt met o.a. particulieren, de Voerendaalse scholen, IVN
afdelingen, IVN District Limburg, de gemeente Voerendaal, Zomerfestival, Staatsbosbeheer en de
Scouting Voerendaal.
Over de scholenwerkgroep, plantenwerkgroep, uilenwerkgroep, werkgroep Natuur, Landschap en
Milieu en financiën wordt separaat verslag gedaan.
Leden en ledenbeleid
In 2019 hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld.
Per 1-1-2020 hebben we 51 leden (op 1-1-2019: 47 en op 1-1-2018: 54). Daarnaast waren er 20
donateurs. Besloten werd om vooralsnog niet deel te nemen aan het landelijk service model omtrent
automatische incasso.
Bestuur
Het bestuur onderging in 2019 geen wijzigingen. Naast de algemene ledenvergadering waren er 8
bestuursvergaderingen. Vanuit het bestuur werd deelgenomen aan Districts- en Regiovergaderingen,
leden- en inspiratiedagen.
Publiciteit

Onze activiteiten werden vooraf aangekondigd via mail aan onze leden/donateurs, op de website en in
de lokale kranten en krantjes. Het Zomerfestival heeft vooraf en achteraf veel publiciteit gekregen.
Huisvesting
De Open Club Klimmen blijft nog steeds een optie. Onzerzijds is een voorstel ingediend voor de
inrichting van een groen buitengebied. Onze insteek t.a.v. huisvesting: geen eigen lokaal nodig, wel
opslagruimte en vitrines op plekken waar veel publiek komt.
Samenwerking met andere IVN afdelingen
Het bestuur van IVN Bocholtz/Simpelveld heeft op 23 januari 2019 een gesprek met ons bestuur
gehad over eventuele samenwerking. Inmiddels is per 1-1-2020 deze IVN afdeling gefuseerd met IVN
Heuvelland. Met IVN Heuvelland heeft ons bestuur op 20 maart 2019 een gesprek gehad over
onderlinge samenwerking. Uitwisseling van wederzijdse programma’s met IVN Heuvelland vind
sedertdien plaats. Het is o.a. aan de werkgroepen zelf om contact te leggen.
Voerendaal maakt daarnaast ook deel uit van de Regio Parkstad en het District Limburg.
Vooruitblik
Het activiteitenprogramma 2020 is een apart agendapunt op deze jaarvergadering.
In de Landelijke Raad is op 14 december 2019 besloten dat de Vereniging IVN en Stichting IVN
worden samengevoegd tot één IVN. De ambitie is om deze fusie vóór 31 december 2020 te
realiseren. In maart 2020 verwacht men een concreet voorstel in de Landelijke Raad over
uniformering van het IVN ledenbeleid.
IVN bestaat volgend jaar 60 jaar. Dit wil men landelijk gaan vieren begin september.
Op de Districtsledendag Limburg op 25 januari is door Voerendaal het Rondje om de Vijver als pareltje
gepresenteerd. De intro van de IVN Parkstad Natuurontdekkingsreis was op 5 februari en er hebben
zich 23 personen ingeschreven.
Verdere oriëntatie op mogelijke samenwerking/samenvoeging/fusie met andere IVN’s zal, gezien de
vergrijzing, weinig actieve leden en geen aanwas van jeugdige leden, op termijn noodzakelijk zijn.
Uitbreiding/verjonging van ons bestuur is, gezien het klimmen der jaren, zeer gewenst.
Uiteraard blijven aanvullingen en ad hoc activiteiten mogelijk. Kom met een idee en we kijken of het
uitvoerbaar is en/of we het kunnen faciliteren. Veel dank wederom voor de belangeloze inzet van onze
gidsen, leden en sympathisanten die dit alles mede mogelijk maken.
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