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Voorwoord.

Voor u ligt het jaarverslag van 2014. Hierin wordt verslag gedaan van de bestuurlijke
werkzaamheden. Daarnaast presenteren de werkgroepen hun jaarverslag en laten zij zien
welke activiteiten door hun zijn georganiseerd.
Het jaarverslag geeft een goed beeld van alle zaken en activiteiten die binnen onze
vereniging hebben plaatsgevonden. Het geheel maakt dat IVN Leeuwarden e.o. een levende
en actieve afdeling is, die mensen, jong en oud, niet alleen kennis wil laten maken met de
natuur maar vooral blijvende aandacht wil vragen voor de natuur door middel van het
organiseren van natuur educatieve activiteiten.
Het bestuur heeft zich ook in 2014 bezig gehouden met de voorbereiding van het ledenbeleid
om de zogenaamde B-leden om te zetten naar gewone leden. Dit proces is inmiddels in
gang gezet en zal naar verwachting dit jaar worden afgerond.

We merken dat mensen zich graag inzetten voor de natuur. Maar niet iedereen wil dit voor
lange tijd en op dezelfde plaats. Dat vraagt een nieuwe dynamiek. Het vraagt om continuïteit
en flexibiliteit. Tot nu toe bestaat ons kloppend hart uit actieve leden die zich daarvoor in
willen zetten. Met een netwerk van groene vrijwilligers aangevuld met beroepskrachten
kunnen we mensen en organisaties nog steeds met elkaar verbinden.
Ondanks herhaalde oproep en het aangekondigde vertrek van de huidige voorzitter, het
inzetten van diverse netwerken en het persoonlijk benaderen van personen is het niet gelukt
om een nieuwe voorzitter te vinden. Het bestuur heeft zich hierover beraden en besloten om
intern binnen het bestuur een oplossing te zoeken. Dit heeft er toe geleid dat het bestuur in
de algemene ledenvergadering van 26 maart aanstaande voorstelt de huidige voorzitter te
herbenoemen voor een jaar.

Namens het bestuur wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de grote inzet waarmee alle
activiteiten, ook dit jaar weer, verricht werden om mensen te motiveren voor een duurzame
samenleving te zorgen. Voor onszelf, maar zeker ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van dit jaarverslag.

Rinze de Vries, voorzitter
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1. Bestuurlijk jaarverslag 2014

Ook dit jaar stond naast het regelen van bestuurlijke, organisatorische en financiële zaken,
het behartigen van de belangen van de afdeling centraal.
Het bestuur heeft evenals vorige jaren de districtsvergaderingen van het IVN consulentschap
Fryslân bijgewoond. Deze vergaderingen vinden viermaal per jaar plaats en worden als
waardevol ervaren, omdat tijdens deze bijeenkomsten ervaringen worden uitgewisseld van
alle Friese IVN-afdelingen. Daarnaast verschijnt jaarlijks het gezamenlijk door de IVN
Consulent Fryslân en de zeven Friese IVN afdelingen samengesteld blad ”Composiet”
waarin alle (jaar)-activiteiten van de afdelingen staan vermeld.
Verder zijn we doorgegaan met het ingezette beleid van 2013 om een bijdrage te leveren
aan de landelijke discussie binnen het IVN over het invoeren van een landelijk lidmaatschap
en het centraal stellen van de plaatselijke en regionale IVN afdelingen binnen het landelijk
beleid van het IVN. Een en ander om erkenning te krijgen voor het vele werk dat vrijwilligers
in de IVN-afdelingen uitvoeren. De erkenning van vrijwilligers is nu opgenomen in het
landelijk IVN-beleid. Het is goed om te kunnen vaststellen dat er nu vanuit het landelijk IVN
met een missie, visie en beleidsplan wordt gewerkt.
Dit betekent niet dat alles nu perfect geregeld is. Er zullen best nog wat puntjes op de i gezet
moeten worden en om één en ander uit te werken en helder aan de leden en afdelingen voor
te leggen. Dit zal zeker nog de nodige uitleg, takt en geduld vergen van alle betrokkenen.
Belangrijk is dat de eerste stappen zijn gezet.
In 2014 hebben er 10 bestuursvergaderingen plaats gevonden, die wisselend bij de
bestuursleden thuis werden gehouden. Het afgelopen jaar zijn de ontstane vacatures binnen
het bestuur gelukkig opgevuld. Els Bultsma is sinds 1 april, als nieuw gekozen bestuurslid
betrokken bij het jeugdwerk van IVN .
Financieel hebben we, dankzij de bijdragen van de leden en een voorzichtig gevoerd
financieel beleid, de afdeling gezond kunnen houden. Het bestuur is bereid op basis van een
ingediende begroting, daar waar dit nodig en gewenst is, de werkgroepen financieel te
ondersteunen.
De Vogelwerkgroep organiseerde ook dit jaar ook weer de nodige cursussen, waarvoor tot
op heden voldoende belangstelling bestaat. Ook nu weer namen studenten van Van HallLaren Instituut gebruik van deze cursussen.
Een vaste groep vogelaars trotseerden ook dit jaar weer kou en regen om de vogelochtend
op zaterdagmorgen te bemannen.
Het bestuur hecht waarde aan een goed contactblad omdat dit een belangrijk informatie en
communicatie middel is naar haar leden. Via een vaste rubriek in het “Leeuwenboekje”
worden de leden op de hoogte gehouden van interne, regionale, provinciale en landelijk
ontwikkelingen rondom het IVN.
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Onze website is dit jaar gelinkt aan die van de landelijke website van het IVN, zodat alle
relevante informatie van onze afdeling en ook die van IVN Nederland via onze website kan
worden gevonden.
In het kader van Groen Dichterbij projecten had het Consulentschap op 10 mei een fietstocht
georganiseerd met als doel kennis te maken met burgers die aan de slag zijn gegaan om de
buurt groener, leefbaarder en sociaal te maken. Helaas moesten wij deze activiteit door
slechte weersomstandigheden –storm en regen- op het laatste moment afzeggen en
verplaatsen naar een latere datum in het jaar.
Zaterdag 14 juni namen 20 vrijwilligers deel aan de door een daartoe aangewezen
werkgroep georganiseerde vrijwilligers dag. ’s Morgens werd een kaasboerderij bezocht,
waar men zelf kaas kon maken en ’s middags vond een rondvaart door de Alde Feanen
plaats.
21 juni heeft de werkgroep Jeugd meegewerkt aan de Landelijke Slootjesdag in de vijvers bij
de Permacultuurschool de “Oerfloed”aan de Boksumerdyk onder Goutum.
Ook dit jaar is er regelmatig contact en overleg geweest met de verschillende actieve
werkgroepen. Met name de werkgroepen Jeugd en Excursies vroegen de nodige aandacht.
Margriet Kampman en Jan van der Meer hebben aangegeven geen belangstelling te hebben
voor de functie van coördinator van de plantenwerkgroep. Zij hebben uit enthousiasme en
omdat zij het leuk vinden toch enige excursies georganiseerd. Wij hopen dat zij hiermee door
blijven gaan.
Helaas heeft Violet von Kruchten laten weten dat zij de activiteiten voor de werkgroep
Educatie en onderwijs voor het IVN heeft beëindigd en dat zij op eigen gelegenheid door
gaat met de educatieve activiteiten op scholen.
Er was voldoende belangstelling voor de door de verschillende werkgroepen georganiseerde
excursies. Zij voorzien duidelijke in een behoefte. Zowel leden als niet-leden maken gebruik
van deze mogelijkheid om kennis te maken met de diversiteit van de natuur.
De uitgestelde fietstocht, deze keer onder goede weersomstandigheden, heeft plaats
gevonden op zaterdag 6 september. Uit de reactie van de deelnemers bleek dat dit een
schot in de roos was.
Op zaterdag 4 oktober heeft de vogelwerkgroep in het kader van birdwatch haar
medewerking verleend aan de door Jeroen Breidenbach georganiseerde vogelteldag in het
Leeuwarder Bos.
Woensdag 22 oktober heeft het jaarlijks overleg tussen het bestuur en de coördinatoren van
de werkgroepen, plaatsgevonden. Naast het elkaar informeren over de ontwikkelingen en de
plannen, zijn de werkgroepen gevraagd hun plannen voor 2015 voor te bereiden en deze
door te geven aan het Consulentschap voor het samenstellen van de “Composiet”.
Met de gemeente Leeuwarden zijn er regelmatig contacten, die vooral betrekking hebben op
actuele natuur- en of natuureducatieve zaken en gemeentelijke beleidsontwikkelingen op het
terrein van stedelijk natuurbeheer. Ook worden we als IVN Leeuwarden regelmatig door
burgers en organisaties benaderd die vragen aangaande de natuur hebben/stellen. Bij de
beantwoording van vragen wordt onder meer gebruik gemaakt van de aanwezige
deskundigheid in de verschillende werkgroepen van de IVN-afdeling Leeuwarden.
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Naast interne IVN-contacten worden er door de werkgroepen Vogels en Planten externe
contacten met organisaties onderhouden, zoals bijvoorbeeld -vanuit de werkgroep Vogels
met: Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, SOVON, BMP-cursussen en
Vogelbescherming; en vanuit het bestuur met: het Milieu Platvorm Leeuwarden, de
Boomridders en FLORON.
Op de algemene ledenvergadering van 31 maart hebben we afscheid genomen de
bestuursleden Klaas van der Heide als voorzitter, Maud von Ende als penningmeester en
van Durk Weijma als coördinator van de Vogelwerkgroep en Daan van Zomeren als
coördinator van de Plantenwerkgroep.
Evenals vorige jaren wil het bestuur alle vrijwilligers die actief zijn voor het IVN Leeuwarden
bedanken voor hun grote inzet. Zonder hun inzet en deskundigheid was het niet mogelijk
geweest al deze natuur-educatieve projecten uit te voeren. Zij allen verdienen onze oprechte
dank en respect.

Maart 2015.
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2. Verslag Algemene Ledenvergadering IVN Leeuwarden e.o. 2014

Datum: 31 maart 2014, aanvang 19.30
Locatie: Verzorgingstehuis Swettehiem, Pieter Sipmawei 290, 8915 EH Leeuwarden
Aanwezig: ongeveer 15 leden, het bestuur, Kees Siderius (IVN consulentschap Fryslan) en
de Vogelringwerkgroep Bergumermeer uit Burgum

1.

Opening en welkom voorzitter

Klaas van der Heide (voorzitter IVN Leeuwarden) verwelkomt iedereen voor het bijwonen
van de jaarlijkse algemene ledenvergadering en leest vervolgens een gedicht voor over de
natuur.
Er zijn een aantal berichten van afwezigheid binnengekomen, dit zijn:
 Freerk Kalsbeek
 Nico Rodenhuis
 Trudi Dorreboom-Rosenboom
 Antje Postma
 Violet Kruchten
2.

Mededelingen

Fietstocht 10 mei
Op 10 mei staat een fietstocht gepland naar de Groendichterbij projecten van IVN in
Leeuwarden. Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen dan de lokale projecten
bezoeken, we zijn nog druk bezig om de organisatie vorm te geven. Gelukkig zorgt IVN
Fryslan grotendeels voor de organisatie en proberen wij als vereniging zoveel mogelijk
deelnemers aan de tocht te regelen.
Op dit moment worden de diverse projecten gepolst voor deelname aan de tocht. Maar het
lijkt dat er zowiezo al een 4-tal projecten positief zijn over deze tietstocht. Ook vragen ze
aan ons of we eventueel een activiteit kunnen organiseren voor kinderen.
Vrijwilligersdag 14 juni
Wij willen graag onze actieve vrijwilligers in het zonnetje zetten. Daarom organiseren we op
14 juni een vrijwilligersdag voor alle werkgroepleden en het bestuur als waardering voor het
vele goede werk en om elkaar wat beter te leren kenen. Er is een feestcommissie
bestaande Cor de Vries, Renee Ras en Wijnand Jager die deze dag verder gaan
organiseren.
Geen ledendag 2014
Gezien de bovenstaande twee activiteiten is er besloten om geen aparte ledendag in 2014
te organiseren. Qua kosten wordt het dan te duur en het ontbreekt aan mankracht om dat
allemaal te organiseren.
Natuurgidsencursus
In samenwerking met IVN Afdeling Sneek start er in september weer een
Natuurgidsencursus. Op 22 april wordt er Sneek een voorlichting gegeven. Ook in
Leeuwenboekje zal hier aandacht aan worden geschonken.
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Landelijke IVN Werkdoedag
Op 27 september wordt er Landelijke IVN Werkdoedag gehouden, kijk hiervoor op de
landelijke IVN website.

3.

Vaststellen verslag algemene ledenvergadering van 4 maart 2013

Verslag zonder opmerkingen vastgesteld.
4.

Bespreken en vaststellen van het algemeen verenigingsjaarverslag 2013

Verslag wordt hier en daar toegelicht door de aanwezige werkgroepleden. Er is geen
tekstuele bijdrage voor het jaarverslag ontvangen van Tineke Vernhout, dat is jammer en
dat pakken we als bestuur verder op.
Durk Weijma geeft aan dat er dit jaar voor het eerst sinds jaren geen volledig volgeboekte
vogelcursussen zijn. De teller staat nu op 16 deelnemers aan de beginnerscursus en 19
deelnemers aan de vervolgcursus. Klaas geeft aan dat we als bestuur conform gemaakte
afspraken het ontstane tekort voor 2014 zullen dekken.
Vanuit de zaal wordt meegegeven dat in Groningen de cursussen wel vol zitten en dat daar
de kosten ook een stuk lager liggen. Het bedrag zou inderdaad wel eens een drempel
kunnen zijn voor deelname aan de cursus. Voorstel is dat het bestuur de werkgroep vogels
in juni uitnodigt voor een goed gesprek.
Bij de werkgroep Planten wordt opgemerkt dat het aantal deelnemers flink terugliep. Klaske
Stegenga merkt ook op dat er een algemene tendens is dat mensen zich niet willen opgeven
voor excursies. Dan heb je ineens veel meer of minder mensen en dat is best wel lastig.
Linda Veeman vertelt dat er genoeg materiaal is voor het Leeuwenboekje maar soms wel
een beetje eenzijdig voordat er met name vogelonderwerpen worden aangeleverd. Tineke
heeft nu voor de lente-editie van het Leeuwenboekje wel iets aangeleverd voor de
jeugdpagina.
Renee Ras geeft voor de ledenadministratie aan dat er een paar kleine foutjes in de tabel
zitten omdat de check met Maud pas later heeft plaatsgevonden. .
5.

Bespreken en vaststellen van het financieel jaarverslag 2013 en de begroting
2014

Maud von Ende neemt ons mee in de financiële cijfers van IVN Leeuwarden en geeft ons
nog een paar wijze levenslessen mee via haar presentatie ‘Ik ben rijk! ‘ De begroting 2014
streeft af op een verlies van - € 1.700 euro doordat we dit jaar de vrijwilligersdag gaan
organiseren.
6.

Verslag van de kascommissie en het verlenen van decharge aan de
penningmeester

De kascommissie, bestaande uit Linda Veeman en Teartse van der Zee, is bijeen gekomen
om de bescheiden over het kalenderjaar 2013 te controleren. Op basis van dit onderzoek zijn
zij van mening dat de financiële verantwoording op de juiste wijze heeft plaatsgevonden.
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We verlenen decharge aan de penningmeester en de kascommissie wordt hartelijk bedankt
voor haar bijdrage. Volgend jaar zal Anne Bosma de vrijgekomen plaats van Linda Veeman
overnemen.
7.

Bestuursverkiezing.
Het bestuur stelt voor om:
- Mevrouw Els Bultsma te benoemen als bestuurslid in de functie van vice-voorzitter;
- Rinze de Vries te benoemen tot voorzitter van de IVN afdeling Leeuwarden;
- het huidige algemeen bestuurslid Cor de Vries te benoemen tot secretaris ;
-de huidige secretaris Pieter Willem Louwsma te benoemen tot penningmeester.
De benoeming van Rinze de Vries is voor een jaar aangezien Rinze in 2015
aftredend is.

Klaas licht toe dat het afgelopen jaar lastig bleek om de vacatures in het bestuur te vervullen.
Daarom hebben we intern geschoven om zo de meest urgente zaken op te lossen. Er is
momenteel alleen een vacature voor algemeen bestuurslid en straks zoeken we ook een
nieuwe voorzitter aangezien Rinze maar voor 1 jaar voorzitter mag wezen van onze
vereniging.
De aanwezige leden stemmen in met de benoeming van Els Bultsma, Cor de Vries, Pieter
Willem Louwsma en Rinze de Vries in hun nieuwe functies binnen het bestuur.
8.

Ontwikkelingen in en rondom het IVN

Klaas informeert de leden over de ontwikkelingen die landelijk gaande zijn. Het landelijke
IVN heeft de goede draai gemaakt door de afdelingen en hun vrijwilligers weer centraal te
zetten. Binnen het ledenbeleid gaat ook het en ander veranderen. We hebben nu net
informatie binnengekregen als bestuur over dit onderwerp. Dus hier komen we op terug.
Kees Siderius vult Klaas verder aan. Kees en het Friese consulentschap wordt betaald door
de Provincie en niet door IVN Landelijk. Klaske vraagt nog waaraan onze bijdrage aan het
IVN landelijk wordt besteed. Kees geeft aan dat dit voor het grootste deel gebruikt wordt voor
het maken van het blad Mens en Natuur. IVN Landelijk ontvangt daarnaast veel geld van de
Nationale Postloterij.
9.

We nemen afscheid van Maud von Ende, penningmeester, Klaas van der Heide
voorzitter en de coördinatoren van de werkgroep Planten.

Alle aftredende bestuursleden en werkgroepleden worden hartelijk bedankt voor hun inzet
voor IVN Leeuwarden en ontvangen een bloemetje en een presentje. Daarnaast wordt Durk
Weijma nog even in het bijzonder bedankt voor het vele werk wat hij heeft gedaan voor met
name de werkgroep Vogels. Durk gaat nog even door!
10.

Rondvraag en sluiting.

Van 20.30 uur tot 20.45 uur is er pauze met koffie/thee met koek.
Na de pauze:
De Vogelringwerkgroep Bergumermeer uit Burgum houdt een presentatie rondom het
ringen van vogels. Voor meer informatie zie hun website www.vogelringgroep.nl.
De afsluiting van de algemene ledenvergadering is omstreeks 22.00 uur.
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3. Financieel jaarverslag
3.1. Algemeen
Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat
over afgelopen boekjaar is - € 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd met alle ontvangsten en
uitgaven die betrekking hadden op het boekjaar 2014. Denk bijvoorbeeld aan ontvangen
cursusgeld uit 2013 of een rekening in 2014 die betrekking had op een activiteit uit 2013. Dit
maakt het soms een ingewikkeld puzzeltje, maar die is bij deze gelegd, zie de tabel
hieronder. Als je alleen naar alle uitgaven en inkomsten in 2014 kijkt, dan is het verlies nog
iets hoger, namelijk - € 1.835,54.
Tabel 1.
Totaal boekingen in 2014:
Plus: bedragen in 2013 bestemd voor 2014
Minus: Bedragen in 2014 voor 2013
Plus: Bedragen in 2015 bestemd voor 2014
Minus: Bedragen in 2014 voor 2015
Resultaat boekjaar 2014

Bedragen
- € 1.835,54
+ € 290,00
- € 418,10
+ € 537,50
- € 188,00
- € 1.614,14

Voorbeeld
Inkomsten en uitgaven
Cursusgeld deelnemer
Nota van cursus
Betaling advertenties
Cursusgeld deelnemer

Het verlies over het boekjaar 2014 werd met name veroorzaakt door een extra gehouden
vrijwilligersdag, hogere kosten op diverse posten zoals de ledenvergadering en de
tegenvallende deelname aan de vogelcursussen. Gelukkig hebben we wat buffer om dit
soort incidentele tegenvallers op te vangen. Ons eigen vermogen is hiermee gezakt naar
€ 10.476,25. Nog steeds ruim voldoende om incidentele tegenvallers op te vangen.
Het is wel zaak voor de toekomst om te zorgen niet structureel meer uit te geven dan we
binnenkrijgen. Ik heb hiervoor in 2014 een nieuw kostensoortenschema gemaakt waarin we
beter kunnen zien welke onderdelen meer of minder kosten hebben gemaakt ten opzichte
van de begrote kosten. Het vergelijk met bijvoorbeeld 2013 is nog wel moeilijk omdat dit het
eerste jaar is met deze nieuwe indeling. Wel geeft dit overzicht al meteen mooi inzicht wat de
grootste kostenposten zijn en waar mogelijk nog wat winst te halen is.
In bijlage 1 vindt u het financiële overzicht 2014. In dit financiële jaarverslag komen de
belangrijkste zaken aan bod. In bijlage 2 vindt u de balans.
3.2

Bestuurszaken

Onder Bestuurszaken (zie bijlage 1) zijn de belangrijkste onderdelen:
 Contributiezaken
 Ledendag/Vrijwilligersdag
 Algemene Jaarvergadering
 Leeuwenboekje
De contributieopbrengst 2014 bedroeg € 4.115,- waartegenover een afdracht stond aan IVN
Nederland van € 1.522,60,-. Begin 2014 heeft Maud von Ende (vorige penningmeester) nog
wat achterstallige contributies weten te incasseren, waardoor de inkomsten iets hoger zijn
dan vorig jaar. Ook in 2014 hoefden we geen bijdrage te betalen aan IVN Noord.
In 2014 is er geen Ledendag gehouden omdat we met een Vrijwilligersdag en een Groen
Dichterbij Fietstocht twee goede alternatieven hadden en geen budget meer beschikbaar
was. De kosten voor de vrijwilligersdag waren zo’n € 1.100,-.
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Het houden van de Algemene jaarvergadering kostte in 2014 zo’n € 750,-. De kosten
hadden te maken het printen en versturen van uitnodigingen, het afscheid nemen van
bestuursleden/coördinatoren en een vergoeding voor het houden van de presentatie na de
pauze. De kosten zijn € 350,- hoger dan vorig jaar, met name veroorzaakt door de vele
bestuurswijzigingen in 2014.
Het maken van het Leeuwenboekje kostte in 2014 ongeveer € 1.000,- en het verzenden van
de boekjes kostte zo’n € 400,-. Door advertentiekosten kwam er € 500,- binnen aan
inkomsten. Dit is ongeveer € 135,- meer dan vorig jaar omdat de advertentietarieven
vanwege kleuroplage in 2014 werden verhoogd.
Als bespaarpunt voor de kosten uit het onderdeel Bestuurszaken valt op te merken dat we
veel geld kwijt zijn aan printkosten en verzendkosten. Wellicht vinden onze leden het ook wel
een duurzame gedachte om minder papier rond te sturen als IVN Leeuwarden!

Bijlage 1:

Winst en Verliesrekening 2014 IVN Leeuwarden

Rubriek

Kostensoorten

100

Bestuurszaken
Bankzaken
Rekening Courant ABN AMRO Inkomsten
Rekening Courant ABN AMRO Uitgaven
Spaarrekening ABN AMRO Inkomsten
Spaarrekening ABN AMRO Uitgaven
Depositorekening ABN AMRO Inkomsten
Depositorekening ABN AMRO Uitgaven
Contributiezaken
Contributie inkomsten van leden
Kosten innen Contributie/ o.a.Portokosten
Afdracht Contributie aan IVN landelijk
Afdracht Contributie Regio
Giften en subsidie
Ledendag
Uitgaven Ledendag
Vrijwilligersdag
Uitgaven Vrijwilligersdag
Algemene Jaarvergadering
Uitgaven Jaarvergadering
Overige Bestuurskosten
Uitgaven Bestuurskosten
Leeuwenboekje
Inkomsten uit Advertenties Leeuwenboekje

111
112
113
114
115
116

I
U
I
U
I
U

121
122
123
125

I
U
U
U

142

U

152

U

162

U

172

U

181

I

183
184

U
U

192
200

U

211
214

I
U

Kosten Drukwerk Leeuwenboekje
Verzendkosten Leeuwenboekje
Website
Uitgaven website
Vogelwerkgroep
Beginnerscursus Vogels
Cursusgeld deelnemers
Huur zaal

Verlies en
Winst rekening
2014 details

Verlies en Winst Verlies en
rekening per
Winst rekening
subcategorie
hoofdcategorie
-€ 609,01
-€ 45,24

€ 2.000,00
-€ 241,65
€ 194,01
-€ 2.000,00
€ 2,40
€ 0,00
€ 2.320,70
€ 3.862,50
-€ 19,20
-€ 1.522,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 1.098,77
-€ 1.098,77
-€ 745,86
-€ 745,86
-€ 42,12
-€ 42,12
-€ 929,72
€ 500,00
-€ 1.034,14
-€ 395,58
-€ 68,00
-€ 68,00
-€ 648,24
-€ 480,32
€ 1.152,00
-€ 418,50
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216

U

221
224
225
226

I
U
U
U

231
234
235
236

I
U
U
U

251
254
255

I
U
U

262
300

U

400

423

U

432
500

U

513

U

531
532

I
U

542

U

Overige kosten
Gevorderencursus Vogels
Cursusgeld deelnemers
Huur zaal
Inhuur docenten
Overige kosten
Wintergastencursus Vogels
Cursusgeld deelnemers
Huur zaal
Inhuur docenten
Overige kosten
Steltloperscursus Vogels
Roofvogelcursus
Cursusgeld deelnemers
Huur zaal
Inhuur docenten
Overige activiteiten Vogelwerkgroep
Overige kosten
Plantenwerkgroep
Cursussen Plantenwerkgroep
Excursies /Activiteiten Plantenwerkgroep
Jeugd en Educatie werkgroep
Cursussen Jeugd en Educatie
Excursies /Activiteiten Jeugd en
Educatie
Uitgaven Excursies/Activiteiten
Activiteiten Violet Kruchten
Uitgaven activiteiten Violet Kruchten
Overige Activiteiten IVN Leeuwarden
Paddenstoelenexcursies Klaske
Stegenga
Uitgaven Paddenstoelenexcursies
Projecten IVN Landelijk
Groen Dichterbij
Inkomsten Groen Dichterbij
Uitgaven Groen Dichterbij
Overige Projecten/Activiteiten
Uitgaven Overige Projecten/Activiteiten

-€ 595,12

TOTAAL

-€ 1.614,14

-€ 126,07
€ 1.200,00
-€ 360,00
-€ 692,75
-€ 273,32
€ 29,70
€ 252,00
-€ 70,00
-€ 100,00
-€ 52,30
€ 0,00
-€ 46,45
€ 230,00
-€ 73,50
-€ 202,95
-€ 65,50
-€ 65,50
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

-€ 94,27
€ 0,00
-€ 17,60
-€ 17,60
-€ 76,67
-€ 76,67
-€ 300,12
-€ 67,10
-€ 67,10
€ 0,00
-€ 155,52
€ 155,63
-€ 311,15
-€ 40,00
-€ 40,00
-€ 1.614,14

-€ 1.614,14
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Bijlage 2: Balans IVN Leeuwarden per einde boekjaar 2014
IVN, afdeling Leeuwarden
2013
€
€
€
Balans boekjaar:

2014

€

Activa
Liquide midden
ABN-Amro

RC

351,60

392,15

ABN-Amro

Spaarrekening

11.338,23

ABN-Amro

Deposito

328,06

9.532,24
330,46
12.017,89

Debiteuren

10.254,85

-

500,00
-

537,50

Overlopende activa
Kosten/baten vorig boekjaar t.l.v.
huidig boekjaar
Kosten/baten komend boekjaar t.l.v.
huidig boekjaar

290,00
979,75

Totaal

979,75

290,00

12.997,64

11.082,35

Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen voor resultaat

11.972,50

12.090,39

Resultaat boekjaar

185,34

1.616,1412.157,84

Na winst/verlies
Crediteuren

549,80

10.476,25
-

549,80
Overlopende passiva
Kosten/baten huidig boekjaar t.l.v.
vorig boekjaar
Kosten/baten huidig boekjaar t.l.v.
komend boekjaar

Totaal

-

418,10
290,00

188,00
290,00

606,10

12.997,64

11.082,35
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4.1.

Werkgroepen

Onder Vogelwerkgroep (zie bijlage 1) zijn de belangrijkste onderdelen:
 Beginnerscursus Vogels
 Gevorderencursus Vogels
 Themacursussen zoals Wintergasten/Steltlopers/Roofvogels
De vogelwerkgroep begroot zijn activiteiten kostenneutraal voor het bestuur, echter wel
gebaseerd op volledige bezetting van deelnemers. Leden van IVN krijgen vaak korting op de
cursuskosten, die worden betaald uit de verenigingskas.
In 2014 viel de deelname aan de beginnerscursus en gevorderdencursus Vogels tegen.
Hierdoor is een totaal verlies van € 650,- op de activiteiten van de Vogelwerkgroep ontstaan.
Het bestuur staat garant voor een incidentele tegenvaller en houdt hiervoor een buffer in kas.
De vogelwerkgroep heeft eind 2014 besloten de twee vogelcursussen samen te voegen tot
een gecombineerde cursus om zo voldoende deelname te kunnen realiseren. In 2015 is de
cursus weer volledig bezet. Hulde hiervoor!
4.2

Overige onderdelen IVN Leeuwarden

De overige onderdelen van IVN Leeuwarden (zie bijlage 1) bestaan met name uit:
 Plantenwerkgroep
 Jeugd en Educatie werkgroep
 Activiteiten Violet Kruchten
 Paddenstoelenexcursies Klaske Stegenga
 Groen Dichterbij Fietstocht
De plantenwerkgroep is aan het doorstarten in 2014 en heeft geen kosten gemaakt. Zij
hebben ook vaak zelf de expertise in huis dus hoeven er geen experts ingevlogen te worden.
Voor de Jeugd en Educatie en activiteiten van Violet Kruchten zijn wat uitvoeringskosten
vergoed. De kosten voor de paddenstoelenexcursies hebben betrekking op vergoeding van
de docent.
Bovenstaande activiteiten worden allemaal gratis aangeboden door IVN Leeuwarden. Als
IVN willen we graag laagdrempelig zijn zodat iedereen kan genieten van de natuur. Zolang
de kosten niet te hoog zijn kunnen we dit wel betalen.
De Groen Dichterbij Fietstocht was een mooie co-productie met IVN Noord die meegeholpen
hebben met de organisatie en ook een deel van de kosten hebben betaald. In de toekomst
gaan we hopelijk vaker samenwerken met IVN Noord/IVN Landelijk.
4.4.
Kascommissie
Op 2 maart 2015 kwam de kascommissie, bestaande uit de heer Teartse van der Zee en de
heer Anne Bosma bijeen om de bescheiden over het kalenderjaar 2014 te controleren. Op
basis van dit onderzoek, zijn zij van mening dat de financiële verantwoording op de juiste
wijze heeft plaatsgevonden. De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage.
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4.5

Begroting 2015 IVN Leeuwarden

Op basis van historische gegevens kan een eenvoudige begroting worden opgemaakt.
Uitgangspunt is een sluitende begroting, dat wil zeggen een begroting die op nul uitkomt.
Uitgangspunt is ook dat de werkgroepen normaal gesproken hun activiteiten kostenneutraal
houden.
In de onderstaande tabel staat een eenvoudige begroting voor het boekjaar 2015. De
meeste kosten liggen al redelijk vast per jaar. Elk jaar komt er een Ledenvergadering,
meestal een Vrijwilligersdag of iets vergelijkbaars en worden er vier edities van het
Leeuwenboekje gemaakt. Er zijn geen afspraken gemaakt over bijzondere activiteiten. Wel
worden er al extra kosten voor het Leeuwenboekje verwacht omdat we gaan testen om het
Leeuwenboekje via het nieuwe programma Editoo te gaan maken.
Begroting 2015
Contributie-opbrengsten
Vrijwilligersdag houden
Algemene Jaarvergadering houden
Bankkosten
Renteopbrengsten spaarrekening
Overige bestuurskosten (incl. kosten website)
Leeuwenboekje maken
Dekking kosten vogelcursus (verleende korting/overig)
Budget voor vergoeding kosten werkgroepen
Dekking paddenstoelenexcursies
Vrije ruimte
TOTAAL

Inkomsten Uitgaven
€ 2.500
€0
€ 500
€ 250
€ 150
€ 250
€ 500
€ 1.500
€ 150
€ 250
€ 150
€ 100
€ 3.150,€ 3.150,-

Dit is een krappe begroting van IVN Leeuwarden. Aan vaste kosten/activiteiten zijn we ons
hele budget al bijna kwijt. Er blijft nauwelijks vrije ruimte over om werkgroepen te
ondersteunen, activiteiten mee te financieren of om tegenvallers op te vangen.
Er is dus geen geld om een vrijwilligersdag te organiseren en is er geen vrije ruimte voor
andere activiteiten. Tenzij er ergens ruimte ontstaat of we bv om eigen bijdragen gaan
vragen. Wellicht kunnen we hier en daar nog meeliften op activiteiten van IVN
Noord/Landelijk.
We kunnen zelf als bestuur ook een aantal keuzes maken. Daarin is het ook belangrijk dat
we van de leden weten wat ze willen en wat de leden belangrijk vinden. Het Leeuwenboekje
kost nu de helft van ons hele budget, is dat houdbaar en wenselijk? Kunnen we meer
inkomsten genereren? Of minder kosten maken door geheel digitaal te gaan communiceren?
Is vaker een eigen bijdrage vragen voor excursies een oplossing?
Ik hoop dat we snel een antwoord krijgen op dit soort vragen en in de tussentijd, doggen we
ut net te gek!
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5.1

Ledenadministratie

In 2014 zijn we als IVN Leeuwarden volledig overgestapt naar het centrale
ledenadministratiesysteem van IVN Landelijk. Met name Renee Ras heeft hier nog een
flinke slag in geslagen door te controleren of alles er nu in zit. Per 1 januari 2015 kunnen we
zeggen dat de volledige ledenadministratie er nu betrouwbaar in zit.
Dit heeft meteen al een aantal voordelen en nog een aantal voordelen die we op termijn
kunnen halen. We kunnen nu bv etiketten uitdraaien voor uitnodigingen op basis van deze
centrale administratie. Door de centrale administratie zijn de ledenadministratietaken ook
makkelijker over te dragen, wat ook is gebeurd in 2014. De taken zijn weer terug in het
takenpakket van de penningmeester zodat Renee zich weer volledig kan wijden aan onze
mooie website.
Zoals in het Leeuwenboekje al stond, ben ik als penningmeester bezig om alle machtigingen
voor het incasseren van lidmaatschapsbedragen op te halen. Deze gegevens worden ook
meteen vastgelegd in de centrale administratie. Ook kunnen we te zijner tijd voorkeuren van
leden vastleggen, bv als iemand alleen digitale post wil ontvangen.
Alle bestaande donateurs van IVN Leeuwarden hebben ook een brief gekregen waarin ze
kunnen aangeven wat hun gewenste lidmaatschapstype voor de toekomst moet zijn. Dit
omdat IVN Landelijk af wil van lokale donateurs. Met name in het zuidelijke deel van
Nederland zijn er veel donateurs aangemaakt die eigenlijk IVN lid zijn. Door deze actie kan
IVN Landelijk ook beter aantonen hoeveel IVN leden er nu zijn.
Het hebben van alleen leden schept voor IVN Leeuwarden ook meer duidelijkheid in
tarieven. Nieuwe leden melden zich aan via IVN Landelijk en daar kunnen ze aangeven bij
welke plaatselijke vereniging ze zich willen aansluiten. Dit geeft een duidelijk beeld naar
nieuwe leden. Nieuwe leden betalen nu € 24,- via IVN Landelijk. Je kunt nog steeds donateur
zijn van IVN Leeuwarden alleen je bent dan niet meer officieel lid van IVN Leeuwarden.
Dan nu naar de cijfers! In de grafiek en tabel op de volgende pagina worden de belangrijkste
ontwikkelingen op een rijtje gezet. Het aantal IVN Leden is gezakt van 249 naar 241. Er zijn
16 opzeggingen geweest en hebben zich 11 nieuwe leden aangemeld. Per saldo is dat dus
– 5, de andere -3 leden, wijt ik aan de systeemwijzigingen, het kan zijn dat een wijziging wel
of niet verwerkt was in het vorige cijfer, een andere uitgangsdatum gebruikt is of dat er een
doublure in de oude administratie zat.
Het is lastig te zeggen waar de daling van het aantal leden mee te maken heeft. Wellicht is
de mindere deelname van de vogelcursussen dit jaar hier debet aan omdat die vaak voor
nieuwe aanwas van leden zorgt. Het aantal opzeggers is niet veel hoger of lager dan veel
andere jaren. Een deel van de opzeggers is maar kort lid en heeft een cursus gedaan en de
bijbehorende korting ontvangen en haakt daarna af.
Van een aantal opzeggers heb ik als reden gekregen dat ze niet veel met het lidmaatschap
meer deden. Daar ligt een kans voor het bestuur om beter aan te sluiten bij de vraag van de
leden. Daarom willen we in 2015 nog een enquête houden onder de leden om beter in kaart
te krijgen wat onze leden willen en hoe wij ons aanbod daar in de toekomst op kunnen
aansluiten.
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6. De Vogelwerkgroep
De Vogelwerkgroep bestond op 1 januari uit 15 leden. De werkgroep kende in 2014 vijf
subwerkgroepen, één voor de vogelcursussen voor beginners, één voor de
vervolgvogelcursussen, één voor de themacursussen, één voor de Vogelochtenden en één
voor de Vroege Vogelexcursies en Struintochten. Voor het jaar 2015 zijn de beginners- en de
vervolgcursus samengevoegd. Dit omdat beide cursussen een vrijwel identiek lespakket
aanboden en een afnemend aantal deelnemers. De Vogelwerkgroep kwam in het verslagjaar
eenmaal bijeen. Daarnaast overlegden de subwerkgroepen een aantal malen afzonderlijk en
was er frequent mailcontact. De samenstelling van de Vogelwerkgroep was aan het einde
van het verslagjaar als volgt:
Tonny Biesterbosch
Jan de Boer
Anne Bosma
Anneke Zeinstra
Wijnand Jager
Tjeerd de Jong
Marjan Koeze
Jan Kramer

Wergea
Jellum
Leeuwarden
Goutum
Oude Leije
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden

Corry van der Meer
TeikevanMinnen-Achterveld
Lies Riemersma
Pieter Riemersma
Nico Rodenhuis
Durk Weijma
Teartse van der Zee

Leeuwarden
Gytsjerk
Leeuwarden
Oudeschoot
Hurdegaryp
Oudemirdum
Hurdegaryp

Door regelmatige contacten tussen de coördinator van de Vogelwerkgroep en het
afdelingsbestuur, evenals het over en weer toezenden van informatie, vond afstemming
plaats met het bestuur van IVN Leeuwarden e.o.
6.2. De beginners- en vervolgcursus
In de periode januari – mei werd de beginnerscursus ‘Vogels en vogelherkenning’
georganiseerd met 19 deelnemers. De vervolgvogelcursus, die in dezelfde periode
plaatsvond, telde 17 deelnemers. Beide cursussen bestaan uit een aantal theorieavonden
met beamerpresentaties en excursies naar vogelrijke natuurgebieden. De theorieavonden
van beide cursussen vonden weer plaats in het zalencentrum Kurioskerk. Eind januari 2015
is de cursus Vogels en Vogelherkenning gestart met 25 deelnemers.
6.3. Themacursussen
De themaochtend ‘Wintergasten en thuisblijvers langs de Friese Waddenkust’ in januari,
bestaande uit een korte beamerpresentatie op locatie met aansluitend een excursie, werd
met 23 deelnemers georganiseerd. Begin juni werd de themacursus ‘Observeren en ringen
van dagroofvogels’ met 14 deelnemers georganiseerd. Deze themacursus bestaat uit een
theorieavond en een praktijkdag op Ameland. Het lage aantal deelnemers was opvallend, in
alle andere jaren had deze themacursus een wachtlijst. Een mogelijke reden zou kunnen zijn
dat de praktijkdag naar Ameland op 14 juni aan de late kant was. In 2015 is de themacursus
in mei, hopelijk melden zich dan weer meer deelnemers aan. De themacursus ‘Steltlopers’
bestaande uit een theorieavond en een excursie, is vanwege de vakantie van Sieds
Boersma niet georganiseerd.
6.4. Vogelochtenden.
In 2014 werd een vervolg gegeven aan de Vogelochtenden waarmee in 2003 werd gestart.
Elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. juli en augustus en september) was er weer een
Vogelochtend, een vogelexcursie waarvoor men zich niet hoeft op te geven en waaraan
(meestal) geen kosten verbonden zijn. De te bezoeken locaties worden in onderling overleg
tussen de deelnemers bij het begin van de excursie bepaald.
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IVN-ers, (oud)cursisten en andere vogelliefhebbers waarvan het e-mailadres bekend is,
worden elke keer d.m.v. een mailtje op de Vogelochtenden geattendeerd. De mails worden
naar ruim 200 adressen verzonden. De maandelijkse Vogelochtenden zijn een begrip
geworden. De belangstelling is wisselend en is vooral afhankelijk van de
weersomstandigheden. Ook in het voorjaar van 2014 is er weer een bezoek gebracht aan
boer Murk Nijdam aan de Slachtedyk onder Wommels die zijn hart aan weidevogels heeft
verpand en op grote schaal aan weidevogelbeheer doet. Zowel lopend als varend konden de
deelnemers weer genieten van de grote aantallen en verscheidenheid aan vogels in het door
hem geschapen weidevogelparadijs. Boer Nijdam vraagt van de bezoekers een kleine
vergoeding voor zijn onkosten. De Vogelochtenden krijgen een vervolg in 2015.
6.5. Vroege Vogelexcursie en struintocht
Op een mooie zondagochtend in mei werd de Vroege Vogelexcursie naar de Jan
Durkspolder bij Oudega (Small.) georganiseerd. De start was om 05.00 uur en de 21
deelnemers maakten het ontwaken van de natuur in het moerasgebied met veel riet- en
struweelvogels van nabij mee. Begin juni was er voor de zesde keer van 05.00 tot 11.00 uur
een struintocht met 4 driepersoons kano’s van It Fryske Gea in het natuurgebied De Alde
Feanen bij Earnewâld. Na afloop van de tocht waren de 11 enthousiaste deelnemers het er
over eens dat het een heel bijzondere ervaring was. De Vroege Vogelexcursie wordt in 2015
herhaald, de struintocht in 2016.
6.6. Doel van de cursussen en excursies
Het doel van de cursussen en excursies is om mensen met belangstelling voor de natuur, en
in het bijzonder voor vogels, ervaring op te laten doen met het herkennen en observeren van
deze dieren. De cursussen en excursies zorgen ervoor dat naast het plezier dat de
deelnemers er aan beleven, deze op weg worden geholpen bij het uitoefenen van de
vogelhobby. Dit alles vanuit de doelstelling van het IVN: mensen natuur laten zien en
beleven. Mogelijk zal deze bewustwording bijdragen aan de bescherming van onze nog
aanwezige natuur. Voor de theorieavonden en het leiden van de excursies wordt een beroep
gedaan op biologen en ervaren vogelaars, die spontaan en met veel enthousiasme hun
medewerking verlenen. Een woord van dank aan hen is hier zeker op zijn plaats. Zonder de
medewerking van deze mensen zou het niet mogelijk zijn dergelijke cursussen te
organiseren.
Uit de belangstelling voor de vogelcursussen voor beginners en de vervolgvogelcursus die
sinds 1997 elk jaar zijn gehouden, blijkt dat ze in een behoefte voorzien. Sinds 1997 hebben
ongeveer 890 mensen aan deze cursussen deelgenomen. De laatse jaren moeten we meer
moeite doen om de cursussen voldoende bekendheid te geven. Kranten en andere media
zijn veel minder dan in het verleden bereid gratis publiciteit aan de cursussen te geven.
Mede hierdoor is het aantal aanmeldingen in 2014 lager in vergelijking met voorgaande
jaren. In 2015 hebben we de cursus via social media een grotere bekendheid gegeven. Voor
de cursus ‘Vogels en Vogelherkenning’ zijn weer voldoende deelnemers aangemeld. Er
wordt nog onderzocht hoe de deelnemers bekend zijn geworden met de vogelcursus om in
de toekomst gerichter bekendheid te geven aan de activiteiten van de Vogelwerkgroep.
De leden van de Vogelwerkgroep beleven zelf ook veel plezier aan de cursussen en
excursies. De spontaniteit, het grote enthousiasme en de leuke reacties van de deelnemers,
de docenten en de excursieleiders worden daarbij als een grote stimulans ervaren.
Leeuwarden, 24 februari 2015, Corry van der Meer, coördinator Vogelwerkgroep
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7.1 De Plantenwerkgroep.
Er is geen tekstuele bijdrage van de plantenwerkgroep voor het jaarverslag ontvangen.
Dat is jammer maar als bestuur pakken we dit verder op.

8.1. De werkgroep Excursies
Ook dit jaar was er weer op de eerste zaterdag van oktober een paddenstoelexcursie in het
Bos van Ypey met Gosse Haga.
Er waren 7 deelnemers, geen kinderen.
Het was stralend weer, niet echt paddenstoelweer, omdat het erg droog was.
Ook al was er geen overvloed van paddenstoelen, toch vonden we tijdens de excursie meer
dan 40 soorten.
Het is onduidelijk, hoe het volgend jaar zal gaan. Er wordt dan entree geheven bij de ingang
van het Bos van Ypey.
Op zaterdag 18 oktober was er een paddenstoelexcursie bij Staniastate.
Er namen 9 volwassenen en 6 kinderen deel.
De bodem was nog erg droog, maar met enthousiaste kinderen zijn er altijd genoeg
paddenstoelen te vinden.
De kers op de taart zijn altijd de vliegenzwammen. Ook dit jaar vonden we deze mooie rood
met witte stippen in grote getale, al was het dan wel buiten het hek van Staniastate.
Dit was de laatste keer, dat ondergetekende de paddenstoelexcursies verzorgde.
Er zijn enthousiaste afgestudeerde cursisten die het stokje van mij overnemen.
Klaske Stegenga
9.1 De werkgroep Jeugd
In 2014 is het met aanvankelijk twee en tenslotte slechts één lid (ondergetekende) in de
werkgroep jeugdeducatie toch gelukt om een paar leuke activiteiten voor de jeugd te
organiseren.
Elk seizoen was er iets te beleven. In de lente en herfst waren er de bibliotheekactiviteiten in
de 4 Leeuwarder bibliotheken en in de zomer was er een slootjesdag.
Aan het eind van het jaar leek het erop dat er versterking zou komen van twee enthousiaste
studenten, maar helaas kregen die het toch te druk met andere werkzaamheden.
Tineke heeft zich goed ondersteund gevoeld door de andere IVN'ers in Leeuwarden. M.n.
door Rinze Els en Renée, die ook belangstellend bij één of meer activiteiten gekeken en
meegeholpen hebben.
Voor de herfstactiviteit, het uilenballen uitpluizen, heeft ze geweldige hulp gehad
van Wiesje en Christine, beiden werkzaam als vrijwilligers bij Staatsbosbeheer.
Lenteactiviteit 2014 in bibliotheek Aldlân
We maakten met de kinderen zadenschatkistjes van karton en iedereen mocht een
pompoenplantje en een tomatenplantje overplanten in een turfpotje en mee naar huis
nemen. De Power Point liet zien hoe pompoenen groeien!
In de zomer de slootjesdag op de Oerfloed, de Permacultuurtuin in opbouw aan
de Boksumerdijk.

In de herfst het uilenballenpluizen in de bibliotheken:
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En voor 2015 staan er weer nieuwe activiteiten op de agenda.
Verslag gemaakt op 5 maart 2015 door Tineke Vernhout, coördinator werkgroep
jeugdeducatie IVN Leeuwarden.
10.1 Website IVN Leeuwarden
De site www.ivnleeuwarden.nl werkt samen met http://ivn.nl/afdeling Leeuwarden.
Activiteiten worden zo veel mogelijk op twee manieren op beide sites gezet. Het overzicht in
tabelvorm is het makkelijkst te vullen, omdat daarvoor betrekkelijk weinig gegevens nodig
zijn. Soort activiteit en datum zijn al genoeg voor een aankondiging. Dat kan niet op de
landelijke IVN site, daar moet een behoorlijke set gegevens worden ingevuld, voordat een
activiteit op die IVN site tevoorschijn komt.
De twee sites zijn voor het oog nog meer met elkaar verbonden, doordat zowel het lettertype
als de kleuren nu hetzelfde zijn.
Het aantal bezoekers www.ivnleeuwarden.nl is gestegen ten opzicht van het jaar 2013. Van
een gemiddelde van ongeveer 168 per maand naar een gemiddeld aantal van 213 unieke
bezoekers per maand.
Op de het aantal bezoekers van onze landelijk afdelingssite hebben wij geen zicht.
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Renée Ras
11.1 Leeuwenboekje
In 2014 is er in elk seizoen weer een mooi boekje uitgebracht. De samenwerking en
taakverdeling tussen Ben Engelen en Linda Veeman verloopt prima. Dit is voor ons het
derde jaar dat we het boekje verzorgd hebben. Linda controleert alle binnengekomen kopij
op spelling en grammatica, maakt de teksten goed leesbaar en zet de teksten in het juiste
lettertype. Verder onderhoudt zij via de mail contacten met de diverse mensen die betrokken
zijn bij het boekje. Uiteraard verdient iedereen die wat aanlevert ook een enthousiaste
reactie. Linda mailt vervolgens de gecontroleerde teksten met bijbehorende foto’s naar Ben.
Ben plakt vervolgens de kopij en foto’s in het boekje en in overleg bepalen we welke foto, uit
onze eigen collectie, op de omslag komt. Het is belangrijk dat de verhalen in een logische
volgorde in het boekje komen en dat ze goed op de bladzijden passen. Het is een heel
gepuzzel om op een viervoud aan bladzijden uit te komen. Als Ben een opzet heeft gemaakt
voor het boekje voert Linda nog een eindcontrole uit. Hierbij wordt gecheckt of er nog foutjes
in zitten of alles erin staat en of de lay out er goed uit ziet.
Daarna wordt het boekje naar Renée Ras gemaild zodat het ook op de website geplaatst kan
worden. Renée zorgt er voor dat de adresstickers van het ledenbestand afgedrukt worden.
Ben heeft het boekje het afgelopen jaar zelf gedrukt, gevouwen, geniet, gestickerd en laten
verzenden met de Friesland post. De omslag laat Ben bij een externe partij op hoge kwaliteit
in kleur afdrukken zodat de foto op de voorkant optimaal tot zijn recht komt.
Wij zijn erg blij met de kopij die we van verschillende schrijvers ontvangen en de goede
samenwerking met diverse werkgroepen. Van het bestuur krijgen we voor elke uitgave een
voorwoord en de mededelingen. Van de werkgroepen vogels kregen we een duidelijk
overzicht van de activiteiten die op het programma stonden. Bij de werkgroep jeugd was het
niet altijd duidelijk wat er op het programma stond of wat er voor activiteiten geweest waren,
maar gelukkig konden we in het lentenummer hier wel een leuk stukje over plaatsen en
kregen we een leuk verslag van de slootjesdag. We hadden dit jaar ook weer eens een
verslag van een paddenstoelexcursie.
Het is mooi dat we ook dit jaar van bijna elke maandelijkse “vogelochtend” en ook van een
aantal andere excursies van de werkgroep vogels, een verslag konden plaatsen. Jeroen
Breidenbach heeft een verslag geschreven over een jaar lang intensief vogelen in de
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gemeente Leeuwarden en in elk boekje hebben we in 2014 een deel van dit interessante
verslag geplaatst. Hoewel de werkgroep planten formeel niet meer bestaat, hebben Daan,
Jan en Margriet nog regelmatig leuke stukjes aangeleverd. Naast de vele informatieve kopij
en de verslagen van excursies hebben we ook dit jaar weer kunnen genieten van de
gedichten die Anneke Zeinstra heeft aanlevert, de cryptogrammen die Durk Weijma heeft
bedacht en de interviews die Corrie Kruiswijk heeft gehouden. En zo kunnen we nog een
heleboel namen noemen van mensen die regelmatig of eenmalig een bijdrage aan het
boekje hebben geleverd. Dankzij de vele IVN-ers die de moeite hebben genomen een stukje
voor het boekje te schrijven hebben wij afgelopen jaar een veelzijdig boekje kunnen maken.
Bedankt allemaal!
Linda Veeman, coördinator redactie Leeuwenboekje
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3. Financieel jaarverslag
3.1. Algemeen
Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat
over afgelopen boekjaar is - € 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd met alle ontvangsten en
uitgaven die betrekking hadden op het boekjaar 2014. Denk bijvoorbeeld aan ontvangen
cursusgeld uit 2013 of een rekening in 2014 die betrekking had op een activiteit uit 2013. Dit
maakt het soms een ingewikkeld puzzeltje, maar die is bij deze gelegd, zie de tabel
hieronder. Als je alleen naar alle uitgaven en inkomsten in 2014 kijkt, dan is het verlies nog
iets hoger, namelijk - € 1.835,54.
Tabel 1.
Totaal boekingen in 2014:
Plus: bedragen in 2013 bestemd voor 2014
Minus: Bedragen in 2014 voor 2013
Plus: Bedragen in 2015 bestemd voor 2014
Minus: Bedragen in 2014 voor 2015
Resultaat boekjaar 2014

Bedragen
- € 1.835,54
+ € 290,00
- € 418,10
+ € 537,50
- € 188,00
- € 1.614,14

Voorbeeld
Inkomsten en uitgaven
Cursusgeld deelnemer
Nota van cursus
Betaling advertenties
Cursusgeld deelnemer

Het verlies over het boekjaar 2014 werd met name veroorzaakt door een extra gehouden
vrijwilligersdag, hogere kosten op diverse posten zoals de ledenvergadering en de
tegenvallende deelname aan de vogelcursussen. Gelukkig hebben we wat buffer om dit
soort incidentele tegenvallers op te vangen. Ons eigen vermogen is hiermee gezakt naar
€ 10.476,25. Nog steeds ruim voldoende om incidentele tegenvallers op te vangen.
Het is wel zaak voor de toekomst om te zorgen niet structureel meer uit te geven dan we
binnenkrijgen. Ik heb hiervoor in 2014 een nieuw kostensoortenschema gemaakt waarin we
beter kunnen zien welke onderdelen meer of minder kosten hebben gemaakt ten opzichte
van de begrote kosten. Het vergelijk met bijvoorbeeld 2013 is nog wel moeilijk omdat dit het
eerste jaar is met deze nieuwe indeling. Wel geeft dit overzicht al meteen mooi inzicht wat de
grootste kostenposten zijn en waar mogelijk nog wat winst te halen is.
In bijlage 1 vindt u het financiële overzicht 2014. In dit financiële jaarverslag komen de
belangrijkste zaken aan bod. In bijlage 2 vindt u de balans.
3.2

Bestuurszaken

Onder Bestuurszaken (zie bijlage 1) zijn de belangrijkste onderdelen:
 Contributiezaken
 Ledendag/Vrijwilligersdag
 Algemene Jaarvergadering
 Leeuwenboekje
De contributieopbrengst 2014 bedroeg € 4.115,- waartegenover een afdracht stond aan IVN
Nederland van € 1.522,60,-. Begin 2014 heeft Maud von Ende (vorige penningmeester) nog
wat achterstallige contributies weten te incasseren, waardoor de inkomsten iets hoger zijn
dan vorig jaar. Ook in 2014 hoefden we geen bijdrage te betalen aan IVN Noord.
In 2014 is er geen Ledendag gehouden omdat we met een Vrijwilligersdag en een Groen
Dichterbij Fietstocht twee goede alternatieven hadden en geen budget meer beschikbaar
was. De kosten voor de vrijwilligersdag waren zo’n € 1.100,-.
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Het houden van de Algemene jaarvergadering kostte in 2014 zo’n € 750,-. De kosten
hadden te maken het printen en versturen van uitnodigingen, het afscheid nemen van
bestuursleden/coördinatoren en een vergoeding voor het houden van de presentatie na de
pauze. De kosten zijn € 350,- hoger dan vorig jaar, met name veroorzaakt door de vele
bestuurswijzigingen in 2014.
Het maken van het Leeuwenboekje kostte in 2014 ongeveer € 1.000,- en het verzenden van
de boekjes kostte zo’n € 400,-. Door advertentiekosten kwam er € 500,- binnen aan
inkomsten. Dit is ongeveer € 135,- meer dan vorig jaar omdat de advertentietarieven
vanwege kleuroplage in 2014 werden verhoogd.
Als bespaarpunt voor de kosten uit het onderdeel Bestuurszaken valt op te merken dat we
veel geld kwijt zijn aan printkosten en verzendkosten. Wellicht vinden onze leden het ook wel
een duurzame gedachte om minder papier rond te sturen als IVN Leeuwarden!

Bijlage 1:

Winst en Verliesrekening 2014 IVN Leeuwarden

Rubriek

Kostensoorten

100

Bestuurszaken
Bankzaken
Rekening Courant ABN AMRO Inkomsten
Rekening Courant ABN AMRO Uitgaven
Spaarrekening ABN AMRO Inkomsten
Spaarrekening ABN AMRO Uitgaven
Depositorekening ABN AMRO Inkomsten
Depositorekening ABN AMRO Uitgaven
Contributiezaken
Contributie inkomsten van leden
Kosten innen Contributie/ o.a.Portokosten
Afdracht Contributie aan IVN landelijk
Afdracht Contributie Regio
Giften en subsidie
Ledendag
Uitgaven Ledendag
Vrijwilligersdag
Uitgaven Vrijwilligersdag
Algemene Jaarvergadering
Uitgaven Jaarvergadering
Overige Bestuurskosten
Uitgaven Bestuurskosten
Leeuwenboekje
Inkomsten uit Advertenties Leeuwenboekje

111
112
113
114
115
116

I
U
I
U
I
U

121
122
123
125

I
U
U
U

142

U

152

U

162

U

172

U

181

I

183
184

U
U

192
200

U

211
214

I
U

Kosten Drukwerk Leeuwenboekje
Verzendkosten Leeuwenboekje
Website
Uitgaven website
Vogelwerkgroep
Beginnerscursus Vogels
Cursusgeld deelnemers
Huur zaal

Verlies en
Winst rekening
2014 details

Verlies en Winst Verlies en
rekening per
Winst rekening
subcategorie
hoofdcategorie
-€ 609,01
-€ 45,24

€ 2.000,00
-€ 241,65
€ 194,01
-€ 2.000,00
€ 2,40
€ 0,00
€ 2.320,70
€ 3.862,50
-€ 19,20
-€ 1.522,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 1.098,77
-€ 1.098,77
-€ 745,86
-€ 745,86
-€ 42,12
-€ 42,12
-€ 929,72
€ 500,00
-€ 1.034,14
-€ 395,58
-€ 68,00
-€ 68,00
-€ 648,24
-€ 480,32
€ 1.152,00
-€ 418,50

1

216

U

221
224
225
226

I
U
U
U

231
234
235
236

I
U
U
U

251
254
255

I
U
U

262
300

U

400

423

U

432
500

U

513

U

531
532

I
U

542

U

Overige kosten
Gevorderencursus Vogels
Cursusgeld deelnemers
Huur zaal
Inhuur docenten
Overige kosten
Wintergastencursus Vogels
Cursusgeld deelnemers
Huur zaal
Inhuur docenten
Overige kosten
Steltloperscursus Vogels
Roofvogelcursus
Cursusgeld deelnemers
Huur zaal
Inhuur docenten
Overige activiteiten Vogelwerkgroep
Overige kosten
Plantenwerkgroep
Cursussen Plantenwerkgroep
Excursies /Activiteiten Plantenwerkgroep
Jeugd en Educatie werkgroep
Cursussen Jeugd en Educatie
Excursies /Activiteiten Jeugd en
Educatie
Uitgaven Excursies/Activiteiten
Activiteiten Violet Kruchten
Uitgaven activiteiten Violet Kruchten
Overige Activiteiten IVN Leeuwarden
Paddenstoelenexcursies Klaske
Stegenga
Uitgaven Paddenstoelenexcursies
Projecten IVN Landelijk
Groen Dichterbij
Inkomsten Groen Dichterbij
Uitgaven Groen Dichterbij
Overige Projecten/Activiteiten
Uitgaven Overige Projecten/Activiteiten

-€ 595,12

TOTAAL

-€ 1.614,14

-€ 126,07
€ 1.200,00
-€ 360,00
-€ 692,75
-€ 273,32
€ 29,70
€ 252,00
-€ 70,00
-€ 100,00
-€ 52,30
€ 0,00
-€ 46,45
€ 230,00
-€ 73,50
-€ 202,95
-€ 65,50
-€ 65,50
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

-€ 94,27
€ 0,00
-€ 17,60
-€ 17,60
-€ 76,67
-€ 76,67
-€ 300,12
-€ 67,10
-€ 67,10
€ 0,00
-€ 155,52
€ 155,63
-€ 311,15
-€ 40,00
-€ 40,00
-€ 1.614,14

-€ 1.614,14
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Bijlage 2: Balans IVN Leeuwarden per einde boekjaar 2014
IVN, afdeling Leeuwarden
2013
€
€
€
Balans boekjaar:

2014

€

Activa
Liquide midden
ABN-Amro

RC

351,60

392,15

ABN-Amro

Spaarrekening

11.338,23

ABN-Amro

Deposito

328,06

9.532,24
330,46
12.017,89

Debiteuren

10.254,85

-

500,00
-

537,50

Overlopende activa
Kosten/baten vorig boekjaar t.l.v.
huidig boekjaar
Kosten/baten komend boekjaar t.l.v.
huidig boekjaar

290,00
979,75

Totaal

979,75

290,00

12.997,64

11.082,35

Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen voor resultaat

11.972,50

12.090,39

Resultaat boekjaar

185,34

1.616,1412.157,84

Na winst/verlies
Crediteuren

549,80

10.476,25
-

549,80
Overlopende passiva
Kosten/baten huidig boekjaar t.l.v.
vorig boekjaar
Kosten/baten huidig boekjaar t.l.v.
komend boekjaar

Totaal

-

418,10
290,00

188,00
290,00

606,10

12.997,64

11.082,35
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4.1.

Werkgroepen

Onder Vogelwerkgroep (zie bijlage 1) zijn de belangrijkste onderdelen:
 Beginnerscursus Vogels
 Gevorderencursus Vogels
 Themacursussen zoals Wintergasten/Steltlopers/Roofvogels
De vogelwerkgroep begroot zijn activiteiten kostenneutraal voor het bestuur, echter wel
gebaseerd op volledige bezetting van deelnemers. Leden van IVN krijgen vaak korting op de
cursuskosten, die worden betaald uit de verenigingskas.
In 2014 viel de deelname aan de beginnerscursus en gevorderdencursus Vogels tegen.
Hierdoor is een totaal verlies van € 650,- op de activiteiten van de Vogelwerkgroep ontstaan.
Het bestuur staat garant voor een incidentele tegenvaller en houdt hiervoor een buffer in kas.
De vogelwerkgroep heeft eind 2014 besloten de twee vogelcursussen samen te voegen tot
een gecombineerde cursus om zo voldoende deelname te kunnen realiseren. In 2015 is de
cursus weer volledig bezet. Hulde hiervoor!
4.2

Overige onderdelen IVN Leeuwarden

De overige onderdelen van IVN Leeuwarden (zie bijlage 1) bestaan met name uit:
 Plantenwerkgroep
 Jeugd en Educatie werkgroep
 Activiteiten Violet Kruchten
 Paddenstoelenexcursies Klaske Stegenga
 Groen Dichterbij Fietstocht
De plantenwerkgroep is aan het doorstarten in 2014 en heeft geen kosten gemaakt. Zij
hebben ook vaak zelf de expertise in huis dus hoeven er geen experts ingevlogen te worden.
Voor de Jeugd en Educatie en activiteiten van Violet Kruchten zijn wat uitvoeringskosten
vergoed. De kosten voor de paddenstoelenexcursies hebben betrekking op vergoeding van
de docent.
Bovenstaande activiteiten worden allemaal gratis aangeboden door IVN Leeuwarden. Als
IVN willen we graag laagdrempelig zijn zodat iedereen kan genieten van de natuur. Zolang
de kosten niet te hoog zijn kunnen we dit wel betalen.
De Groen Dichterbij Fietstocht was een mooie co-productie met IVN Noord die meegeholpen
hebben met de organisatie en ook een deel van de kosten hebben betaald. In de toekomst
gaan we hopelijk vaker samenwerken met IVN Noord/IVN Landelijk.
4.4.
Kascommissie
Op 2 maart 2015 kwam de kascommissie, bestaande uit de heer Teartse van der Zee en de
heer Anne Bosma bijeen om de bescheiden over het kalenderjaar 2014 te controleren. Op
basis van dit onderzoek, zijn zij van mening dat de financiële verantwoording op de juiste
wijze heeft plaatsgevonden. De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage.
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4.5

Begroting 2015 IVN Leeuwarden

Op basis van historische gegevens kan een eenvoudige begroting worden opgemaakt.
Uitgangspunt is een sluitende begroting, dat wil zeggen een begroting die op nul uitkomt.
Uitgangspunt is ook dat de werkgroepen normaal gesproken hun activiteiten kostenneutraal
houden.
In de onderstaande tabel staat een eenvoudige begroting voor het boekjaar 2015. De
meeste kosten liggen al redelijk vast per jaar. Elk jaar komt er een Ledenvergadering,
meestal een Vrijwilligersdag of iets vergelijkbaars en worden er vier edities van het
Leeuwenboekje gemaakt. Er zijn geen afspraken gemaakt over bijzondere activiteiten. Wel
worden er al extra kosten voor het Leeuwenboekje verwacht omdat we gaan testen om het
Leeuwenboekje via het nieuwe programma Editoo te gaan maken.
Begroting 2015
Contributie-opbrengsten
Vrijwilligersdag houden
Algemene Jaarvergadering houden
Bankkosten
Renteopbrengsten spaarrekening
Overige bestuurskosten (incl. kosten website)
Leeuwenboekje maken
Dekking kosten vogelcursus (verleende korting/overig)
Budget voor vergoeding kosten werkgroepen
Dekking paddenstoelenexcursies
Vrije ruimte
TOTAAL

Inkomsten Uitgaven
€ 2.500
€0
€ 500
€ 250
€ 150
€ 250
€ 500
€ 1.500
€ 150
€ 250
€ 150
€ 100
€ 3.150,€ 3.150,-

Dit is een krappe begroting van IVN Leeuwarden. Aan vaste kosten/activiteiten zijn we ons
hele budget al bijna kwijt. Er blijft nauwelijks vrije ruimte over om werkgroepen te
ondersteunen, activiteiten mee te financieren of om tegenvallers op te vangen.
Er is dus geen geld om een vrijwilligersdag te organiseren en is er geen vrije ruimte voor
andere activiteiten. Tenzij er ergens ruimte ontstaat of we bv om eigen bijdragen gaan
vragen. Wellicht kunnen we hier en daar nog meeliften op activiteiten van IVN
Noord/Landelijk.
We kunnen zelf als bestuur ook een aantal keuzes maken. Daarin is het ook belangrijk dat
we van de leden weten wat ze willen en wat de leden belangrijk vinden. Het Leeuwenboekje
kost nu de helft van ons hele budget, is dat houdbaar en wenselijk? Kunnen we meer
inkomsten genereren? Of minder kosten maken door geheel digitaal te gaan communiceren?
Is vaker een eigen bijdrage vragen voor excursies een oplossing?
Ik hoop dat we snel een antwoord krijgen op dit soort vragen en in de tussentijd, doggen we
ut net te gek!
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