15 mei 2020, Roermond
Betreft: Uitnodiging meedoen met het IVN Bomenfestival Limburg

Beste afdelingsbesturen,
In 2021 organiseren we als één IVN (IVN-vrijwilligers en -beroepskrachten) op jullie verzoek van maart
tot en met december het IVN Bomenfestival Limburg. Met dit festival willen we via verhalen over bomen
mensen laten ontdekken hoe zij kunnen bijdragen aan de biodiversiteit in hun omgeving. Zij beleven
hoe leuk, interessant, bijzonder en belangrijk de natuur is én maken kennis met IVN.
Doe mee door ook een bomen-activiteit te organiseren. De vorm, doelgroep, duur en inhoud van
een activiteit zijn helemaal vrij aan de organisator, zo lang het past bij het thema.
Aanpak
In elk van de vijf Limburgse IVN-regio’s vindt een regionale estafette van bomenactiviteiten plaats. Dit
betekent dat er per regio tussen maart en december ongeveer 8 bomenactiviteiten gepland worden,
georganiseerd door de diverse afdelingen en in sommige gevallen ook partnerorganisaties. De data
worden in de regio met de afdelingen afgestemd zodat er per regio een mooi programma staat. Aan
het eind van elke activiteit wordt het ’estafettestokje’ overgedragen aan de volgende
afdeling/organisator.
Op zaterdag 20 juni wordt er een online inspiratiesessie georganiseerd met verdieping op mogelijke
activiteiten. Daarnaast zijn er een aantal hulpmiddelen die geboden gaan worden: educatiematerialen,
een communicatiepakket, ondersteuning bij lokale en regionale PR en natuurlijk wordt ook de
provinciale PR georganiseerd.
Planning
2020
20 juni
10 juli

Inspiratiesessie (online). Een uitnodiging hiervoor volgt nog.
Deadline indienen datum activiteit en organisatieteam per afdeling, dat kan via
www.ivn.nl/bomenfestival
30 september Deadline indienen omschrijving activiteit voor de communicatie. Instructie volgt nog.
31 oktober
Start verspreiding communicatiemiddelen campagne.
2021
17 maart
Nov/Dec

Start campagne op de Landelijke Boomfeestdag 65e editie (mits deze in 2021 nog in
maart gepland wordt).
Afsluiting estafette per regio.

Op www.ivn.nl/bomenfestival staan de aanmeldformulieren en in de toekomst de informatie voor
publiek. Via de groep ‘Bomenfestival Limburg’ op ons.ivn.nl vind je de verslagen, een plan van aanpak
en is er mogelijkheid tot uitwisseling: https://ons.ivn.nl/#/groepen/bomenfestival-limburg-2021/702.

1

Voor vragen of interesse om deel te nemen aan een van de provinciale werkgroepen voor het IVN
Bomenfestival Limburg kun je contact opnemen met Marjolein Lommen, jr. projectleider IVN Limburg
via m.lommen@ivn.nl en 06-58727039.
Voor regionale vragen of uitwisseling van (activiteiten-)ideeën kan de betreffende regiocoördinator
gecontacteerd worden:
Parkstad – Lou Houben: ljm.houben@gmail.com en 06-50803684.
Westelijke Mijnstreek – Leon Heemels: leon.heemels@gmail.com en 06-22699460.
Maas en Mergelland – Hub Bonten: hubbonten@gmail.com en 06-13090949.
Midden-Limburg – Ruud Snijders: info@ruudsnijders.nl en 06-24404802.
Noord-Limburg – Martien van Raaij: mvanraaij@outlook.com en 06-54377205.
Beroepsorganisatie – Marjolein Lommen: m.lommen@ivn.nl en 06-58727039.
Met vriendelijke groeten,
Marianne Bonten en Sylvia Spierts namens
IVN District Limburg en de werkgroepen voor het Bomenfestival
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