IVN Afdeling IJssel en Gouwe
Algemene Leden Vergadering
Woensdag 25 maart 2020

Voorafgaand aan de ledenvergadering is er een presentatie van Saskia
Guldemond (werkgroep ringslangen Zuid-Holland) over ringslangen.
Deze presentatie begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Na de pauze volgt het vergaderdeel.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

20.45 – 20.50 uur
20.50 - 21.00 uur
21.00 - 21.15 uur
21.15 - 21.30 uur
21.30 - 21.40 uur
21.40 – 21.50 uur
21.50 - 22.00 uur
22.00 uur

Opening
Verslag ALV 20 maart 2019
Inhoudelijk jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019 + kascommissie
Werkplannen 2021
Verkiezing bestuur *)
Rondvraag
Sluiting

*) Kitty van Wijnbergen treedt af en stelt zich niet herkiesbaar als bestuurslid.
Er is dus een vacature voor een algemeen bestuurslid. Het bestuur wil deze
vacature graag aanvullen en roept de leden op om zich kandidaat te stellen.
Het algemeen bestuurslid heeft geen vaste portefeuille, maar verricht
afgeronde taken met name gericht op interne aangelegenheden die niet onder
de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter, secretaris of
penningmeester vallen. Kandidaten kunnen zich tot één week voor de
algemene ledenvergadering aanmelden bij de voorzitter
(t.vanrossum@ziggo.nl).
Rooster van aftreden:
Naam

Functie

aangetreden 1

T. v. Rossum voorzitter
mrt. 2012
Kees Lanser
secretaris nov. 2015
Eric vd Brugge penningm. mrt. 2016
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Verslag van de ALV op 20 maart 2019
1 Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
Theo Nering Bögel, Maps en Loes Kramer hebben zich afgemeld.
2 Verslag ALV 21 maart 2018
Naar aanleiding van het komend jubileum van het IVN IJssel en Gouwe in
2021, werd nog gevraagd hoe het zit met de jaren 1985/1986, toen werd het
IVN toch opgeheven? John van Gemeren geeft hierop een aanvulling: IVN
IJssel en Gouwe had een statutenwijziging en werd dus niet opgeheven in
1986. Dit betekent dat we in 2021 het 40 jarig jubileum van IVN IJssel en
Gouwe kunnen vieren.
Verder waren er geen vragen over het verslag en kon het verslag worden
vastgesteld.
3 Inhoudelijk jaarverslag 2018
Voor wat betreft de activiteiten kan nog vermeld worden dat we 7 extra
mensen hebben die een excursie kunnen leiden. Dit naar aanleiding van de
cursus excursieleider. Bij de cursus tot het opleiden van tuinambassadeur
waren 15 deelnemers. Dit is een actieve groep.
Wat betreft de scharrelkids kan extra vermeld worden dat Marjan van Alphen
zich heeft teruggetrokken uit de werkgroep.
4 Financieel jaarverslag 2018 + kascommissie
In het financieel jaarverslag is niet te zien wat de projecten in 2019 zijn. Voor
de projecten krijgen we geld en dat geld wordt in de loop van het jaar benut
voor het project. Projecten kosten nooit meer dan dat we aan geld gekregen
hebben. De kascommissie heeft toen voorgesteld om dit zichtbaar te maken.
Dit wordt voor volgend jaar gedaan!
Bij reserveringen komen dan de vooruitbetaalde subsidies te staan.
Verder kwam nog naar voren of het noodzakelijk was om geld te reserveren
voor één van de vaartuigen van de VLB. Dit was nu niet helder. Als de
schouw uitvalt, dan liggen de werkzaamheden van de VLB niet stil.
De kascommissie, Jan en Edwin, waren tevreden over de boekhouding, die
was overzichtelijk en ze kregen goede antwoorden op hun vragen.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Edwin en Erik.
5 Werkplannen 2020
Naar aanleiding van het werkplan van het bestuur kan vermeld worden dat het
bestuur extra ondersteuning erg goed kan gebruiken. Dit hoeft niet als
bestuurslid te zijn.
Als toelichting op de activiteit Groen, Grijs en gelukkig kan nog vermeld
worden dat dit een landelijke activiteit is. De Prinsenhof is bij deze activiteit
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betrokken. In april 2019 is er een cursus voor mensen die zich voor deze
activiteit in willen zetten. Dit wordt grotendeels bekostigd door de provincie.
Naar aanleiding hiervan werd de vraag gesteld wat de reactie is (was) van de
deelnemers. Naast het enthousiasme van de leiding kan gezegd worden dat
de deelnemers het ook erg leuk vonden. Ze hebben allerlei verhalen en
komen zo ook buiten.
Voor wat betreft de werkplan van publiciteit kan nog vermeld worden dat de
verzendkosten van de inktzwam erg hoog zijn. Een goed alternatief, om de
kosten hiervan te verminderen, is het digitaal verspreiden van de inktzwam.
Dit is nu al mogelijk!
6 Huishoudelijk reglement
Er zijn geen amendementen binnen gekomen met betrekking tot de
ontwerptekst van het nieuwe huishoudelijk reglement. Een aantal tekstuele
aanpassingen voor het nieuwe huishoudelijk reglement, die aangedragen zijn
door Aad Hegge, zijn al opgenomen in de concepttekst van het nieuwe
huishoudelijk reglement. Met algemene stemmen wordt het nieuwe
huishoudelijk reglement aangenomen.
7 Verkiezing bestuur
De beide af te treden bestuursleden Ton van Rossum (voorzitter) en Kees
Lanser (secretaris) worden beiden herkozen. Waarbij nog opgemerkt moet
worden dat Ton van Rossum mag beginnen aan zijn derde termijn.
8 Rondvraag
Omdat biodiversiteit bij veel meer mensen begint te leven en omdat er veel te
doen is voor het IVN, werd er gevraagd of IVN leden telefonisch benaderd
kunnen worden met de vraag of ze nog wat voor het IVN willen doen.
Een digitale enquete uitzetten hierover, is dat wellicht ook een optie?
Is er een overzicht van taken die binnen het IVN gedaan kunnen/ moeten
worden? Edwin gaf aan hier wel aan mee te willen helpen.
Ton vroeg hoe we meer mensen naar de ALV kunnen krijgen, omdat de
opkomst niet groot is.
Jan Uijlenbroek gaf aan dat een extra herinnering sturen misschien zou
kunnen helpen. Een andere optie die genoemd werd, is een opzet volgens het
Sandwich principe. Er wordt dan eerst iets interessants gedaan, vervolgens
wordt het officiële gedeelte gedaan en daarna wordt er weer iets leuks
gedaan.Dit is in ieder geval een onderwerp waar verder over nagedacht kan
worden.
9 Afsluiting
Edwin bedankt het bestuur en het officiële gedeelte wordt afgesloten.
Na de pauze konden we genieten van de interessante verhalen en beelden
over de uilen die door Michiel Kuipers gegeven werden.
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Jaarverslagen 2019
Bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar 6 bestuursvergaderingen gehouden.
Naast de vaste agendapunten (nieuws, agenda provinciaal overleg, voortgang
werkgroepen en financiën) zijn de volgende opvallende zaken aan de orde
geweest: aanpassing huishoudelijk reglement, voortgang project groen en
gezondheid, voortgang project verbetering waterrietvegetaties in de
Reeuwijkse Plassen ten behoeve van icoonsoorten, kadervorming, participatie
in de natuurgidsenopleiding van de afdelingen Alphen a/d Rijn en Nieuwkoop,
Natuur in de Zorg, duurzaamheiddag Gouda, de natuuracademie en tenslotte
de ledenadministratie.
Contacten binnen IVN: De voorzitter vertegenwoordigt de afdeling in het
bestuurlijk overleg provincie Zuid-Holland, waar stukken voor de Landelijk
Raad zijn besproken en provinciale onderwerpen. Er is contact geweest met
de werkgroep District Kader Vorming (DKV) over de uitvoering van een
tweede cursus voor excursieleiders. Met diverse beroepskrachten van IVN ZH is contact geweest over uiteenlopende zaken, onder andere: Groen doet
goed programma, Natuur in de Zorg en subsidiering van cursussen.
Externe contacten: Er is frequent contact met de KNNV afdeling Gouda over
de uitvoering van de van de gemeente Gouda overgenomen
“publieksexcursies” , diverse natuurbeschermingsprojecten (polder Stein /
kievitsbloem), Reeuwijkse Plassen (icoonsoorten), de start en uitvoering van
de natuuracademie en gezamenlijk georganiseerde cursussen en lezing. De
voorzitter vertegenwoordigt de afdeling in het periodiek overleg met de
wethouders natuur en de beleidsambtenaren van de gemeenten Gouda en
Bodegraven-Reeuwijk. Deelname aan het Natuurnetwerk Reeuwijkse
Plassen, NatuurMilieuPunt Gouda over het aanbod van natuuractiviteiten aan
leerlingen van het PO, Duurzaamheidsplatform Gouda, werkgroep
natuurwaarde Goudse Hout, klankbordgroep veiliger oversteken Goudse
Houtsingel, werkgroep Operatie Steenbreek. In het verslagjaar is er
incidenteel overleg geweest met de ODMH, NMEcentrum de Zwanenbloem,
de Heemtuin Gouda, Jong leren eten Zuid-Holland, Brede School Gouda,
zorgcentrum de Prinsenhof in Gouda en SBB.
Contact met de eigen leden: de nieuwjaarsreceptie op 5 januari, de algemene
ledenvergadering op 20 maart, het actieve ledenuitje op 22 juni met een
excursie naar het Koornmolengat, de seizoenopening op 28 september met
een bezoek aan het boomkwekerij museum in Boskoop georganiseerd door
Theo Nering Bögel en Piet van Pruisen.
Het bestuur of een afvaardiging daarvan heeft in het verslagjaar minimaal één
maal overleg gehad met de afzonderlijke werkgroepen. De afdeling telt aan
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het eind van het verslagjaar 8 werkgroepen: werkgroep VLB, werkgroep
publiciteit, werkgroep excursies en cursussen, werkgroep scharrelkids,
werkgroep voedselbos, werkgroep tuinambassadeurs (gezamenlijke
werkgroep met KNNV Gouda), werkgroep natuuracademie (gezamenlijke
werkgroep met KNNV Gouda) en werkgroep natuur in de zorg.
Activiteiten: In het verenigingsjaar 2019 zijn er 16 excursies gehouden,
waarvan 4 op verzoek. Van deze excursies zijn er twee gehouden voor onze
eigen leden; het actieve ledenuitje op 22 juni en de seizoensopening op 29
september. De excursies op verzoek betreffen; twee activiteiten voor OBS de
Sterrenboom in Stolwijk, een excursie in het kader van de nationale burendag
in Reeuwijk en een in het kader van de nationale tuinweek in Gouda. In totaal
hebben 310 mensen deelgenomen aan de excursies. Overige activiteiten: 4
Cursussen, 2 lezingen, 2 projecten, 7 natuurwandelingen en 2 workshops
gevolgd door een excursie. De 4 cursussen betreffen: twee cursussen
georganiseerd in samenwerking KNNV afdeling Gouda, een vogelcursus met
21 deelnemers en een plantencursus met 17 deelnemer. Een cursus Natuur in
de zorg, met 10 deelnemers en een cursus voor excursie leiders met 8
deelnemers. Vier cursisten van de cursus Natuur in de zorg verzorgden dit
jaar 7 natuurwandelingen voor bezoekers van de dagrecreatie van het
zorgcentrum de Prinsenhof in Gouda. Op 13 februari is een lezing gehouden
over de bever, met 40 bezoekers. 30 Juli is een lezing verzorgd voor de
Zomerschool van de Senioren Vereniging Midden Holland over vogels met 40
bezoekers. Op 13 maart is in samenwerking met de KNNV afdeling Gouda
een debatavond gehouden over de waterschapverkiezing met 100 bezoekers.
31 December 2019 is het Groen doet goed project over gezonde voeding
afgesloten, bestaande uit diverse moestuinier activiteiten voor leerlingen van
basisscholen en BSO, smaak- en proeflessen voor leerlingen van het PO en
lessen over gezonde voeding voor leerlingen van het VO. Bereik: 1864
leerlingen. Een tweede project startte dit jaar en loopt tot en met 31-12-2020,
het betreft: Verbetering waterrietvegetaties in de Reeuwijkse Plassen,
biotoopverbetering voor de icoonsoorten Meervleermuis, Zwarte stern,
Gierzwaluw, Roerdomp en grote Karekiet. Door de provincie Zuid-Holland is
een subsidie verstrekt van € 16.716,00. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk
en ook Stichting VEEN dragen financieel bij aan het project. Samen met
KNNV afdeling Gouda is dit jaar de Natuuracademie gestart die bestaat uit 4
minicursussen over de Reeuwijkse Plassen, waarvan twee in 2019 en twee in
2020. Een minicursus bestaat uit een lezing gevolgd door een excursie. De
eerste minicursus (hoe kunnen we oevers levend maken) is gevolgd door 33
deelnemers, de tweede minicursus (vogels in en rond de Reeuwijkse Plassen)
had 47 deelnemers.
Het totaal aantal deelnemers aan de hiervoor genoemde activiteiten betreft:
2472
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VLB
Omwille van de organisatie van het werkprogramma heeft de kerngroep VLB
6 keer vergaderd. De kerngroep is uitgebreid met Henk de Lange en bestaat
verder uit Boudewijn Ridder, Edwin Hakkennes, Erik Lubbers, Henk van
Vulpen en Theo Nering Bögel.
De werkgroep heeft de beschikking over voldoende en in goede staat
verkerend gereedschap. Een 2e bosmaaier (occasion) werd aangeschaft tbv
het vele maaiwerk. De werkgroep vrijwillig landschapsbeheer (VLB) heeft in
2019 de onderhoudsverplichtingen voor de diverse terreinen (6) in het
Reeuwijkse opnieuw met succes kunnen continueren. Er zijn 11 zaterdagse
werkdagen en 2 zomerse hooiavonden georganiseerd volgens het op de
website vermelde werkprogramma. Ook werden de werkdagen aangekondigd
in de plaatselijke pers. Net als vorig seizoen breidt het aantal regelmatig
meewerkende vrijwilligers uit. De opkomst per werkdag varieerde tussen de 8
en 21 personen. In het kader van een maatschappelijke stage heeft een
scholier deelgenomen. Daarnaast is er bijna wekelijks op de woensdagen
gewerkt door gemiddeld 5 tot 7 vrijwilligers. Dit betrof niet alleen
voorbereidend werk voor een zaterdagse werkdag of hooiavond, maar ook
afrondende werkzaamheden na een zaterdagse werkdag en
onderhoudwerkzaamheden. Door onderhoud aan een aantal bruggen kon
afgelopen winter beperkt gevaren worden waardoor werkprogramma
aangepast moest worden. Op de landelijke natuurwerkdag op 2 november
waren 3 deelnemers van buiten onze regio onze gast. Er is die dag met een
mooie opkomst van in totaal 21 personen gewerkt in een Geriefhoutbosje in
de polder Oukoop.
Overige uitgevoerde activiteiten:
- De restauratie van de houten schouw “Selma” is na vele uren creatief en
volhardend werken door vrijwilligers van de woensdagploeg met succes
afgerond. De schouw oogt fraai en is weer in de vaart genomen.
- Op 13 juni werd, dit jaar éénmalig, de traditionele zomeravond vaarexcursies
voor het publiek georganiseerd. Het bleek niet mogelijk om een volledige
bemanning te regelen voor een gebruikelijke 2e vaartocht. Zoals ieder jaar
was er veel belangstelling. Door afzeggingen vanwege regenachtig weer
hebben uiteindelijk 13 personen meegevaren.
-Veilig werken behoeft constant aandacht en ernstige calamiteiten hebben
zich niet voorgedaan. Ook dit seizoen werd door Henk van Vulpen in
samenwerking met de Groene Motor in het kader van de veiligheid een
herhaling toegepaste cursus EHBO georganiseerd op 9 oktober. Er namen 9
vrijwilligers deel.
-In tegenstelling tot eerder jaren is er met de groep scharrel kids geen
gezamenlijke activiteit georganiseerd.
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Hiernaaast zijn de volgende zaken het extra vermelden waard:
-Het VLB-IVN wordt in de klankbordgroep Plas Ravensberg vertegenwoordigd
door Edwin Hakkennes en in het overleg toekomst Reeuwijkse plassen
(OTRP) door Theo Nering Bögel (Indien verhinderd zit dan Ton van Rossem
de vergadering bij gezien het belang van vertegenwoordiging van het IVN in
dit gremium).
-Het VLB is al vele jaren actief bij het natuuronderhoud van de eilanden aan
de kerfwetering. Bij het opstellen van het beheersplan Kerfwetering door
Stichting Natuurbehoud Kerfwetering, Van Hees en Arcadis is het VLB
gevraagd commentaar te leveren op het concept plan. Het definitieve
beheersplan is (dd 20 december) nog niet gepubliceerd.
-In het kader van de startnota (2018) herstel van de plas Ravensberg,
opgesteld door Watersnip Advies in samenwerking met oa stichting VEEN
(eigenaren) op initiatief van de Gemeente Bodegraven Reeuwijk, heeft het
VLB grote inzet geleverd bij het herstel van 2 eilanden. Een bijzondere
vermelding is de afstemming met onderhoudsactiviteiten door leden van de
Wild beheer eenheid (WBE)-Reeuwijk op nabij gelegen eilanden waarbij er
gezamenlijk werd geluncht met soep (IVN) en ganzenworstjes (jagers) De
meerwaarde van deze afstemming is een signaal naar de publieke opinie dat
herstel van het gedeeltelijk sterk verwaarloosde gebied alleen mogelijk is door
samenwerking van de diverse groepen die actief zijn in dit gebied.
Door Edwin Hakkennes is het Projectplan “Rietput revitaliseren Put van Pels”
(locatie Lang Roggebroek) opgesteld. Het plan is goed ontvangen door SBB
(eigenaar van het terrein) en de financiering van het plan is in december 2019
geborgd. In 2020 zal verder gewerkt worden aan de uitvoering waarbij een
aannemer het plan zal uitvoeren.
Publiciteit
Digitale media
Er werden door Pim Bolsterlee: 49 berichten geplaatst op de website:
8 nieuwsbrieven verzonden met in totaal 55 items aan 138 leden en
geïnteresseerden; 30 berichten gepost op Facebook; 29 twitterberichten
verzonden en 31 aankondigingen op Gouda Bruist gepost.
Kramen
Dit jaar werd maar een keer een kraam (bemenst door Liesbeth Sikken, Jan
de Lange, Dominique van de Lagemaat en Maps van Popering) tijdens de
Goudse Hofstededagen eind mei. De Lentefair in de Goudse Hout manege
ging niet door vanwege te weinig belangstelling en op 1 september ging de
kraam over duurzaamheid niet door omdat Jans operatie er vlak voor
plaatsvond.
Inktzwam
Dominique van de Lagemaat, Maps van Popering en Kitty van Wijnbergen
verzorgden weer 3x een Inktzwam. 8 leden ontvingen hem dit jaar digitaal.
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Vanwege copyright wordt het steeds moeilijker om leuke kinderpagina’s te
maken.
Folders
Ook dit jaar zijn er weer de nodige folders gemaakt en verspreid, zoals
algemene folders, VLB-folders, bewaarboekjes met duurzame adressen,
boekjes Kleintje Inktzwam.
Foto’s
Peter Groot heeft weer van een aantal activiteiten een serie foto’s gemaakt.
Deze zijn via de website te bekijken en gebruikt op Facebook, in de
nieuwsbrieven, Twitter en de Inktzwam.
Persberichten
Theo Nering Bögel verzorgde de persberichten voor het VLB en Maps van
Popering alle overige.
Folders en flyers, info-boekjes
Voor de verschillende kramen en activiteiten maakte Kitty van Wijnbergen
weer allerlei materiaal om uit te delen, zoals: een boekje Kleintje Inktzwam
voor de kids, een bewaarboekje met duurzame adressen, folders van het VLB,
een algemene folder met informatie over onze vereniging.
Scharrelkids
Ook dit jaar zijn er weer verschillende activiteiten voor (groot-)ouders /
verzorgers georganiseerd:
-Helaas is de winteractiviteit ‘Gasten of blijvers’ in Westergouwe op 27 januari
2019 afgelast wegens te weinig deelnemers. Op het laatst hebben gezinnen
moeten afzeggen wegens de griep. Hierdoor was er nog maar 1 gezin dat
deel kon nemen.
-Op 26 mei 2019 vond de lenteactiviteit ‘In het gras’ plaats tijdens de Goudse
Hofstededagen, op een grasveldje naast het fietspad. Mensen konden
vrijblijvend langskomen en bodemdiertjes bekijken. Er zijn 7 kinderen met hun
begeleiders langsgekomen.
-Aan de slootjesdagen op 16 juni 2019 hebben 21 kinderen en 18
ouders/verzorgers deelgenomen. Met deze zomeractiviteit was tevens de
Heemtuin open.
-Op 27 oktober 2019 vond de herfstactiviteit ‘Paddenstoelen’ plaats in het
Noorderhout. Daar waren 13 kinderen en 13 (groot-)ouders / verzorgers
aanwezig.
Inmiddels hebben 2 nieuwe vrijwilligers zich aangemeld voor deelname aan
deze werkgroep. Van 2 andere vrijwilligers is het nog niet zeker of ze het team
komen versterken.
Voedselbos Goudse Hout
In 2019 hebben we de maanden Januari t/m Maart, September t/m November
op de derde zaterdag in het voedselbos gewerkt. In december hebben we op
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de eerste zaterdag een wilgenhut gemaakt. De overige maanden is er licht
onderhoud geweest om met name de brandnetelgroei binnen de perken te
houden. Dit jaar hebben we ook een cirkel gemaakt waarin wilde bloemen
gezaaid zijn voor de bijen en de vlinders en om zo de diversiteit van bloemen
en kruiden te vergroten. Het aantal mensen dat meehielp op de werkdagen
was erg klein, waardoor we niet al het onderhoud konden doen wat nodig was.
aan versterken. In de loop van 2020 hopen we meer zekerheid te krijgen.
Ledenadministratie
In 2019 was het weer drukker voor de ledenadministrateur. Er hebben 19
wijzigingen plaatsgevonden in de ledenadministratie en zijn er 25 nieuwe
leden bijgekomen. De 19 wijzigingen betroffen het volgende:
3 adreswijzigingen; in totaal 9 opzeggingen (1 omzetting naar andere afdeling;
3 wanbetalers en 5 ‘gewone’ opzeggingen); 3 mailadressen zijn gewijzigd en 3
leden wilden de Inktzwam voortaan liever digitaal..
25 nieuwe leden: 3 huisgenoten; 9 gewone leden; 13 landelijke leden.
We zagen dus gelukkig weer een groei van ons ledenaantal in 2019.
Het totale ledenbestand (146 leden) ziet er per 31-12-2019 als volgt uit:
1 erelid, 1 gastlid, 16 donateurs/vrienden, 17 huisgenootleden, 85 lokale leden
en 26 landelijke leden.
Tuinambassadeurs
De werkgroep bestaat uit 12 Tuinambassadeurs. Hierin is de kerngroep
meegerekend. De kerngroep bestaat uit 3 leden: te weten voorzitter, PR,
secretaris. De werkgroep vergaderd ongeveer eens per 6 weken. De
kerngroep heeft een paar keer per week contact met elkaar. Maar vergadert
ongeveer eens per 4 weken. Er wordt met de Operatie Steenbreek
vergadering van de gemeente Gouda ongeveer eens per 2 maanden
vergaderd. Eens per jaar wordt er met wethouder Niezen “koffie gedronken”.
Er zijn 39 tuinadvies aanvragen binnen gekomen. Deze aanvragen zijn
gekomen door de Hofstededagen, kennismakingsavond van de gemeente
Gouda voor nieuwe inwoners en via geveltuinactie Tombergstraat. Van deze
39 tuinadvies aanvragen zijn er 16 adviezen daadwerkelijk gedaan. Op
herhaaldelijk verzoek via de mail of telefonisch contact voor een afspraak
hebben 23 mensen niet meer gereageerd.
Op de eerste zondag van de maand zitten in het infocentrum aan het
Heempad ook tuinambassadeurs, ook daar kan men tuinadvies krijgen. Er
wordt soms van deze inloopmiddag gebruik gemaakt, om tuinadvies te
vragen.
Er zijn 8 informatiestands verzorgd:
-Een infopallet bij de bibliotheek in de chocoladefabriek. Deze stand was
onbemand.
-Informatiestand i.s.m. de POR bij de Zebra. Bemand. 24 april
-Hofstededagen, bemand. 25 en 26 mei.
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-Open Tuinendag. Een verrijdbare kar, bemand. 15 juni.
-Casimirschool tgv opening groen/blauw schoolplein, bemand. 5 juli.
-Informatiestand i.s.m. POR voor de 4Hofjes. Bemand. 11 juli.
-Zomerfeest Kinderboerderij. Bemand. 1 september.
-Duurzaamheidsdag RABO. Bemand, 4 oktober.
Er zijn 6 presentaties gegeven:
-16 januari - de jaarvergadering van “Groei en Bloei”
-11 maart, 4 november - in het Huis van de Stad ten behoeve van nieuwe
inwoners van Gouda.
-4 november werden er biologische krokusbollen uitgedeeld uit het budget van
de Tuinambassadeurs.
-12 maart - jaarvergadering van de bewonersvereniging van “Nieuwe Park”
-8 april Bewonersvereniging van de “Watergras”.
-11 juli ten behoeve van de informatieavond door de POR georganiseerd voor
de bewoners van de 4 Hofjes.
Er zijn 6 acties gehouden.
-23 maart. Geveltuintjes Tombergstraat. Georganiseerd, de plantjes verzorgd
en geleverd uit het budget van de Tuinambassadeurs.
-23 maart Tegel inlever actie bij Intratuin. Groei en bloei hadden contacten
met Intratuin. Tuinambassadeurs haakten hierbij aan.
-13 april Tuintjes vergroenen in samenwerking met Mozaïek Wonen. Er zijn 5
tuintjes opnieuw ingericht.
-5 oktober I.s.m. MozaïekWonen ziijn er op ca. 8m2 grond tegels uit gegaan
tbv een tuintje. Plantjes uit budget van de Tuinambassadeurs.
-19 oktober grote tegelinleveractie. Er zijn 27 bonnen (van 5 euro)uitgegeven.
Deze bonnen konden worden ingeleverd bij Het Groencentrum aan het
Buchner pad.
-20 november Boomplantdag. De tuinambassadeurs hebben voor het Raam
voor plantjes gezorgd. Deze mochten de kinderen van de Calvijnschool in de
plantvakken planten. Daarna kregen de kinderen bloembollen mee voor thuis.
Dit was uit het budget van de Tuinambassadeurs.
Diversen
-Op de VIP markt in de Gouwekerk stonden de Tuinambassadeurs met een
stand om vrijwilligers enthousiast te maken. Tot nu toe zonder resultaat.
-Er wordt een nieuwsbrief voor externen gemaakt. Deze komt uit op
“Mailchimp”. Er zijn 70 mensen die zich opgegeven hebben om de nieuwsbrief
te ontvangen. Ook wordt er op “Mailchimp” een nieuwsbrief voor internen
gemaakt. Er zijn 14 mensen die deze nieuwsbrief ontvangen.
Er wordt op “Twitter” regelmatig berichtjes van de tuinambassadeurs gezet.
De Website wordt bijgehouden.
De Tuinambassadeurs zitten op “Facebook”.
Op Gouda bruist, worden acties gezet.
Er worden stukken geschreven voor de krant “AD in de buurt”.

11
ALV woensdag 25maart 2020

Werkplannen 2021
Bestuur
De afdeling is de afgelopen jaren gegroeid, in het aantal leden en ook in het
aantal werkgroepen door toevoeging van de werkgroepen Tuinambassadeurs
en Natuur in de Zorg.
Het bestuur gaat zich in 2021 specifiek inzetten voor activering van nieuwe en
bestaande leden. Zij wil hen zo goed mogelijk faciliteren met als doel om meer
mensen de natuur te laten beleven.
Maar vrijwilligers veranderen, niet zozeer in hun passie voor natuur, maar wel
in de manier waarop ze zich verbinden aan IVN. Om vrijwilligers te vinden, te
binden en te behouden richten wij ons op het duurzaam betrekken van
mensen, mensen activeren, duidelijke verwachtingen en taken bieden en
werken aan het teamgevoel vanuit een gedeelde missie. Dit vergt een
specifieke aanpak en inspanning waar het bestuur zich voor gaat inzetten.
Ook in 2020 heeft het bestuur het verzorgen van het activiteitenprogramma
voor haar rekening genomen. Het bestuur werkt er aan, dat in 2021 een
activiteiten-coördinator deze taak weer op zich neemt.
VLB
In 2021 is het voornemen om weer 10 werkdagen op zaterdag, 2 zomerse
hooiavonden en 2 vaarexcursies voor het publiek te organiseren. Ook is de
verwachting dat op de woensdagen door vrijwilligers gewerkt wordt ter
voorbereiding en continuïteit van het zaterdagse werkprogramma.
De huidige locaties zullen naar verwachting voldoende onderhoudswerk
opleveren. Het VLB staat voor nieuwe onderhoudsverzoeken waarbij ieder
verzoek kritisch zal worden beoordeeld op de haalbaarheid (aard en
hoeveelheid werk, bereikbaarheid, vergoeding).
Voor de vrijwilligers en met name de mensen die zich recent hebben
aangesloten zal een speciale groencursus georganiseerd worden.
Met Staatsbosbeheer zal op projectbasis de formele
samenwerkingsovereenkomst inclusief de financiële vergoeding worden
gecontinueerd betreffende werkzaamheden in Lang Roggebroek.
Tot slot zal het VLB in 2021 ook weer aansluiten bij de Landelijke
Natuurwerkdag.
Publiciteit
Voor wat betreft de digitale media zijn er geen nieuwe plannen. Het draait
goed en er worden veel mensen bereikt. Pim gaat op dezelfde voet verder als
in 2019.
Ook verandert er niets voor wat betreft de persberichten en de folders.
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We hopen wel dat we weer 3x per jaar een kraam kunnen bemensen en daar
zouden we graag versterking bij willen hebben, anders zal deze manier om
mensen te bereiken misschien moeten stoppen.
Het aantal keren dat de Inktzwam verschijnt willen we terug brengen van 3x
naar 2x per jaar. Dat scheelt een hoop aan kosten. We verwachten dat door
het samengaan van post.nl en Sandd onze verzendkosten met een factor 3
zullen stijgen.
Ledenadministratie
We hopen, dat de ledengroei ook in 2021 doorzet en dat daaruit ook een
aantal mensen naar voren treedt, die zich op wat voor manier dan ook als
vrijwilliger willen inzetten voor onze vereniging.
Kitty heeft al in 2018 te kennen gegeven aan het bestuur en aan de
vereniging via de ALV-stukken, dat zij, na vele jaren, graag de taken van de
ledenadministratie over wil dragen aan iemand anders. Tot nog toe heeft
niemand gereageerd. Daarom wil zij, dat alle nieuwe leden zich in 2021 via de
landelijk IVN aanmelden. Dat scheelt zowel werk voor haar als voor de
penningmeester.
Voedselbos Goudse Hout
In 2021 zal de aandacht vooral uitgaan naar het onderhoud van het
voedselbos.
Verder zullen we kijken of naast het onderhoud ook andere activiteiten gedaan
kunnen worden in het voedselbos.
De derde zaterdag van de maand blijft een onderhouds/meewerkdag.
Scharrelkids
In 2021 organiseren we een aantal nieuwe activiteiten en we sluiten aan bij de
landelijke IVN campagnes. We streven ernaar om meer vrijwilligers te werven,
zodat we het aantal activiteiten uit kunnen breiden. De vrijwilligers werven we
uit de ouders van deelnemers aan de scharrelkids-activiteiten en via
Facebook.
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Financien – Boekjaar 2019
Inkomsten en uitgaven
Begroting

Realisatie

Begroting

Begroting

Inkomsten

2019

2019

2020

2021

Contributies

2.000

1960

2.200

2.000

100

189

150

260

Alle bedragen in euro's

Contributies via IVN Landelijk

250

122

250

250

Werkgroep VLB subsidies

1.900

0

1.705

1.900

Werkgroep VLB donaties

1.100

2934

1.100

2.000

0

4454

0

2.000

Werkgroep Scharrelkids inkomsten

50

102

50

50

Werkgroep Voedselbos inkomsten

Donaties en sponsoring

Werkgroep Tuinambassadeurs subsidies

50

0

50

0

Project Icoonsoorten Reeuwijk inkomsten

0

2148

0

0

Project Groen en gezondheid inkomsten

0

9825

0

0

Project Grijs, groen en gelukkig inkomsten

0

633

0

0

Inkomsten uit cursussen

250

347

350

350

Inkomsten uit lezingen

100

0

100

0

Inkomsten uit excursies

125

249

125

125

50

0

50

25

Verkocht educatief materiaal

60

9

30

0

6.035

22.972

6.160

8.960

Begroting

Realisatie

Begroting

Begroting

2019

2019

2020

2021

760

1.002

970

1.200

Ontvangen Rente
Totaal inkomsten
Alle bedragen in euro's
Uitgaven
Afdracht IVN landelijk
Afdracht IVN Zuid-Holland
Werkgroep VLB uitgaven

50

50

50

60

2.000

2.029

2.000

2.000

0

4.454

0

2.000

Werkgroep Scharrelkids uitgaven

100

28

100

100

Werkgroep Voedselbos uitgaven

100

0

100

100

Project Groen en gezondheid uitgaven

0

9.825

0

0

Project Grijs, groen en gelukkig uitgaven

0

386

0

0

Werkgroep Tuinambassadeurs uitgaven

0

2.148

0

0

Uitgaven voor lezingen

250

36

100

100

Uitgaven voor cursussen

250

42

350

350

Project Icoonsoorten Reeuwijk uitgaven

Uitgaven voor excursies
Bestuurskosten
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50

0

50

50

500

373

500

500

100

PR

265

100

200

50

0

50

50

500

300

500

500

50

185

100

150

Inktzwam

500

394

500

500

Actieve ledenuitje + presentje

600

642

500

500
450

Uitgaven educatief materiaal
Huisvestingskosten
Uitgaven ALV

Recepties/bijeenkomsten
Bankkosten
Totaal uitgaven
Saldo

50

31

50

125

140

140

150

6.035

22.331

6.160

8.960

0

641

0

0

Toelichting op de Inkomsten en uitgaven
Over het jaar 2019 resteert een batig saldo van € 641, tegenover een begroot
neutraal saldo. Het afgelopen jaar was daarmee financieel gezien wederom
een goed jaar.
Vermeldenswaardig zijn vooral de toegenomen donaties die het VLB heeft
ontvangen. Door inspanning van deze werkgroep is een aantal nieuwe
donateurs binnengehaald. Tevens is in 2019 een Voucher van € 1.000
ontvangen als bijdrage ter dekking van de kosten voor reparatie van de
schouw. Door de toegenomen donaties was het dit jaar niet nodig SOL-gelden
te laten vrijvallen.
De projecten die na het goedkeuren van de begroting zijn toegevoegd zijn
volledig budgetneutraal uitgevoerd.
Voor de begroting van 2021 wordt voortgeborduurd op de inzichten uit de
afgelopen jaren. Hier zijn geen wezenlijke wijzigingen doorgevoerd. Wel is een
budget opgenomen in verband met het 40-jarig jubileum van de vereniging
(€ 450). Daarnaast is het totaal van zowel de inkomsten als de uitgaven
verhoogd omdat een bedrag is opgenomen voor de tuinambassadeurs
(€ 2.000).
Ook in 2021 wordt gestreefd naar een resultaat van nul euro.

Toelichting op de Balans
Per saldo is het balanstotaal toegenomen met bijna € 15.500.
De belangrijkste redenen voor de toename van het balanstotaal zijn de
ontvangsten van subsidies voor 2 projecten (Icoonsoorten Reeuwijk
(€ 19.118) en Rietput vitalisatie van de Put van Pels (€ 1.750)) waarvan de
uitvoering in 2020 plaatsvindt en de Werkgroep Tuinambassadeurs (€ 3.046,
waarvan nog onduidelijk is of het restbudget van 2019 nog terug moet naar de
gemeente Gouda, of kan worden ingezet voor 2020). Hier tegenover staat een
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onttrekking aan het projectbudget Groen en Gezondheid (- € 9.328) de rest
van dit projectbudget wordt in 2020 benut.
Zoals bij de inkomsten en uitgaven al is vermeld heeft er dit jaar geen vrijval
van de SOL-gelden plaats gevonden. Tot slot: het resultaat over 2019 (€ 641)
is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Balans per 31-12-2019
Activa

Alle bedragen in euro's

Passiva

Liquide middelen
Saldo Triodos bank

€ 31.029

Saldo ASN bank (spaarrekening)

€ 14.080
€ 45.109

Totaal liquide middelen
Nog te ontvangen facturen

€

Afdracht IVN Zuid Holland

50
€

Totaal nog te ontvangen facturen

50

Vooruit ontvangen projectbudgetten
Groen en Gezondheid

€

4.069

Grijs, Groen en Gelukkig

€

150

Icoonsoorten Reeuwijk

€ 19.118

Rietput vitalisatie

€

1.750

Tuinambassadeurs

€

3.046
€ 28.133

Totaal vooruit ontvangen projectbudgetten
Reserveringen
Huisvesting

€

4.600

Vaartuigen

€

3.500

Handgereedschap

€

1.000

SOL gelden tbv VLB

€

3.605

Voedselbos

€

39
€ 12.744

Totaal reserveringen
Vermogen
Eigen vermogen

€

3.541

Resultaat 2019

€

641
€

Totaal vermogen
€ 45.109

Totaal
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4.182

€ 45.109

