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Voor- en dankwoord bij het jaarverslag 2013
Voor u ligt het algemeen jaarverslag 2013 van de IVN afdeling Leeuwarden e.o . Met dit
jaarverslag wil het bestuur verantwoording geven aan de leden over het gevoerde beleid.
Daarnaast presenteren de werkgroepen van de afdeling hiermee hun jaarverslag en laten
zien welke activiteiten door de werkgroepen zijn georganiseerd.
Het jaarverslag geeft een goed beeld van alle zaken en activiteiten die binnen de IVN
afdeling Leeuwarden hebben plaatsgevonden. Het geheel maakt dat de IVN afdeling
Leeuwarden 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 o.a. het organiseren van natuur educatieve activiteiten.
Ondanks het ruim een jaar geleden aangekondigde vertrek van de huidige voorzitter, het
inzetten van diverse netwerken en het persoonlijk benaderen van personen is het niet gelukt
om een voorzitter en penningmeester te vinden.
Als bestuur hebben we ons hierover beraad en hebben we besloten om intern binnen het
bestuur een oplossing te zoeken voor het opvullen van de verschillende vacatures. Dit heeft
er toe geleid dat het bestuur een voorstel doet om binnen het bestuur een verschuiving van
de functies secretaris , penningmeester en vice-voorzitter te gaan toepassen.
Een voorstel hiertoe wordt op de algemene ledenvergadering op 31 maart a.s.
gepresenteerd.
Tijdens de algemene ledenvergadering nemen we afscheid van de voorzitter,
penningmeester en de coördinator van de werkgroep Planten. Als bestuur willen wij onze
erkentelijkheid en dank uitspreken voor hun inzet voor de IVN afdeling Leeuwarden en het
werk wat zij voor de afdeling hebben verricht.
We wensen u veel leesplezier bij het lezen van dit jaarverslag.
Het bestuur van de
IVN afdeling Leeuwarden e.o.
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1.

Bestuurlijk jaarverslag IVN Leeuwarden e.o. 2013

Ook dit jaar stond naast het regelen van bestuurlijke, organisatorische en financiële zaken,
het behartigen van de belangen van de IVN afdeling Leeuwarden e.o. centraal.
We hebben als bestuur de districtvergaderingen van het IVN Consulentschap Fryslân
bijgewoond. Deze vergaderingen vinden twee/drie maal per jaar plaats en worden als
waardevol ervaren. Juist omdat tijdens deze bijeenkomsten ervaringen worden uitgewisseld
van alle Friese IVN afdelingen. Het jaarlijks gezamenlijk als IVN Consulent Fryslân en de
zeven Friese IVN afdelingen uitgeven van het blad Composiet waarin alle ( jaar)activiteiten
van de afdelingen in staan vermeld, is een goed voorbeeld van goed overleg en
samenwerking.
Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan de landelijke discussie binnen het IVN over
het invoeren van een( mogelijk) landelijk lidmaatschap en het centraal stellen van de
plaatselijke en regionale IVN afdelingen binnen het landelijk beleid van het IVN en het
erkennen van het vele werk die vrijwilligers in de IVN afdelingen uitvoeren. Ook deze
erkenning van vrijwilligers is nu opgenomen in het landelijk IVN beleid. Het is daarom goed
om te kunnen vaststellen dat er vanuit het landelijk IVN nu met een missie, visie en
beleidsplan wordt gewerkt.
Dit houdt nog niet in dat alles nu geregeld is. Er zullen nog heel wat puntjes op 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 2013 zijn er 11 bestuursvergaderingen geweest die wisselend bij de bestuursleden thuis
worden gehouden. Het afgelopen jaar is het bestuur gelukt om de ontstane vacatures binnen
het bestuur te kunnen opvullen. Mede door interne verschuivingen van functies binnen het
bestuur, zoals de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester is dit mogelijk
geworden.
Financieel hebben we dankzij de bijdragen van de leden en een voorzichtig gevoerd
financieel beleid, de IVN afdeling Leeuwarden gezond kunnen houden. Naar de
werkgroepen is aangegeven dat het bestuur bereid is op basis van een ingediende
begroting, daar waar dit nodig en gewenst is, de werkgroepen financieel te willen
ondersteunen.
Op 1 juni 2013 hebben we onze ledendag gehouden. Het was een beetje vroeg en koud die
dag maar het ontbijt smaakte goed! De ledendag naar de Houtwielen was bijzonder en kon
rekenen op een goede belangstelling van de leden.
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Via het ledenblad het Leeuwenboekje houdt het bestuur de leden van de afdeling via een
vaste rubriek Mededelingen op de hoogte van interne, regionale, provinciale en landelijke
ontwikkelingen in en rondom het IVN. Daarnaast maakt het bestuur ook gebruik van de
website van het IVN Leeuwarden waarin de leden ook alle ontwikkelingen en activiteiten
kunnen lezen en volgen. Daarbij zijn ook linken gemaakt met de websites van het landelijk
IVN en het IVN Consulentschap Fryslân.
Ook dit jaar zijn er weer regelmatig contacten en overleggen met de verschillende actieve
werkgroepen binnen IVN Leeuwarden geweest. Met name de werkgroepen Jeugd en
Planten vragen de nodige aandacht.
De door de verschillende werkgroepen georganiseerde excursies kennen een goede
belangstelling en voorzien in een duidelijke behoefte. Zowel leden als niet IVN leden maken
gebruik van deze mogelijkheid om kennis te maken met de diversiteit van de natuur.
In het najaar van 2013 heeft het jaarlijks coördinatoren overleg tussen het bestuur en de
coördinatoren van de werkgroepen, plaatsgevonden . Naast het elkaar informeren over de
ontwikkelingen en plannen van de verschillende werkgroepen zijn de werkgroepen benaderd
over het in 2014 organiseren van een vrijwilligersdag voor alle actieve vrijwilligers van het
IVN Leeuwarden. Besloten is om een commissie in te stellen die deze dag in de voorzomer
gaat organiseren.
Op 28 september 2013 hebben we als IVN Leeuwarden in het kader van Wielenwille
(heropening Kleine Wielen bij Leeuwarden) een stand ingericht waar met name kinderen
actief konden deelnemen aan het herkennen van vogels. Dit was een groot succes.
In het kader van het landelijk project Groen Dichterbij is besloten om op 10 mei 2014 een
fietstocht voor o.a. de leden van het IVN Leeuwarden te organiseren om diverse
natuureducatieve projecten in Leeuwarden te bezoeken.
In 2013 hebben we het gezamenlijk project van het IVN Leeuwarden en het Fryske Gea
rondom het verbeteren van de rustplaats van de Grote Sterns in de Makkumerzuidwaard,
succesvol kunnen afsluiten.
Gelet op de fietstocht op 10 mei en de vrijwilligersdag op 14 juni 2014 heeft het bestuur
besloten in 2014 geen ledendag te organiseren. Beide genoemde activiteiten vervangen de
ledendag.

3

In nauw overleg en op verzoek van de Vogelwerkgroep heeft het bestuur besloten om een
bijdrage te leveren aan het opstellen en uitgeven van een nieuwe Vogelatlas.
Met de gemeente Leeuwarden zijn er regelmatig contacten die met name 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.
Naast interne IVN contacten worden er ook door de werkgroepen Vogels en Planten externe
contacten met organisaties onderhouden zoals:
-vanuit de werkgroep Vogels :het Staatsbosbeheer, it Fryske Gea, Natuurmonumenten,
SOVON, BMP-cursussen, Vogelbescherming
-de werkgroep Planten: het Milieu Platvorm Leeuwarden, de Boomridders en FLORON.
Ook in dit jaarverslag willen we als bestuur alle vrijwilligers die actief zijn voor het IVN
Leeuwarden e.o. bedanken voor hun inzet. Zonder deze inzet van de vrijwilligers kan het IVN
Leeuwarden e.o. niet de natuur- en natuur educatieve activiteiten uitvoeren. Zij allen
verdienen onze oprechte dank en respect.
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Verslag Algemene Ledenvergadering IVN Leeuwarden e.o. 2013

Datum: 4 maart 2013, aanvang 19.30 uur.
Locatie: Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden
Aanwezig: 17 leden + bestuur
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.
2.

Mededelingen

Er zijn 3 berichten van afwezigheid binnengekomen, dit zijn:
 Freerk Kalsbeek
 Anne Bosma en
 Yde Zijlstra
3.

Vaststellen verslag algemene ledenvergadering van 15 maart 2012

Verslag zonder opmerkingen vastgesteld
4.

Bespreken en vaststellen verenigingsjaarverslag 2012

Verslag wordt hier en daar toegelicht door de aanwezige werkgroepleden en wordt zonder
opmerkingen vastgesteld.
5.

Bespreken en vaststellen financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

Maud von Ende presenteert haar financiële overzicht en geeft daarnaast nog wat wijze
levenslessen mee onder begeleiding van de inmiddels traditionele vogelgeluiden van Maud.
Het resultaat over het afgelopen boekjaar is € 1.120,46 positief. De voornaamste reden is
o.a. een positief resultaat van de vogelcursussen en de lagere kosten van de ledendag. Voor
2013 staat een licht verlies begroot.
6.
Verslag van de kascommissie en het verlenen van decharge aan de
penningmeester.
Het benoemen van leden van de kascommissie.
Op 13 februari 2013 kwam de kascommissie, bestaande uit Linda Veeman en Ben Engelen,
bijeen om de bescheiden over het kalenderjaar 2012 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.
Volgend jaar zal Teartse van der Zee de vrijgekomen plaats van Ben overnemen.
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7.

Bestuursverkiezing:
Het bestuur stelt voor om:
a.
Cor de Vries te benoemen als algemeen bestuurslid.
b.
Maud von Ende te herbenoemen als penningmeester met daarbij de
opmerking dat Maud tussentijds aftreedt zodra er een opvolger voor haar is
gevonden.

De aanwezige leden stemmen in met de benoeming van Cor de Vries en Maud von Ende.
Voor Maud zal dit jaar een vervanger worden gezocht. Klaas van der Heide geeft aan dat hij
conform de statuten volgend jaar aftreedt als voorzitter. Hij heeft dan zijn 2 zittingstermijnen
gehad. Rinze de Vries zal in 2015 aftreden als vicevoorzitter.
Gezien alle vacatures wordt er gevraagd om mee te denken hoe we deze vacatures in
kunnen vullen. Mocht iemand interesse hebben dan kunt u zich melden bij het bestuur.
8.

Informatieverstrekking reorganisatie landelijk IVN

Klaas informeert de leden over de ontwikkelingen die landelijk gaande zijn. Er is een
reorganisatie gaande bij het landelijk IVN. Hierdoor moeten landelijk 30 mensen weg. Voor
onze eigen autonome vereniging heeft dit niet veel gevolgen. Door de komst van de nieuwe
voorzitter Peter Visser zijn er goede ontwikkelingen ingezet. Er is nu meer aandacht voor de
onafhankelijke positie van de plaatselijke verenigingen en nu staat weer meer centraal dat
we als IVN een vrijwilligersorganisatie zijn. Onlangs is Peter Visser op bezoek geweest bij
onze afdeling en zijn dit soort zaken ook besproken.
Er blijft wat onduidelijkheid over bijvoorbeeld de invoering van het landelijke lidmaatschap
voor nieuwe leden en de nieuwe ledenadministratie. Hier hebben we soms last van.
Voorlopig blijven de provinciale consulentschappen gewoon bestaan.
9.

Feliciteren geslaagde natuurgidsen

Onze geslaagde natuurgidsen worden gefeliciteerd en ontvangen een presentje. We zijn als
bestuur trots op deze prestatie van Marijke van der Veen, Christine Rotgans, Meino
Zondervan, Teartse van der Zee en Rindert Talsma.
10.

Ledendag IVN Leeuwarden e.o. op 1 juni 2013

Klaas geeft aan dat we dit jaar vroeg uit de veren moeten op de ledendag! Op 1 juni gaan we
heel vroeg de natuur in en daarna gaan we gezamenlijk ontbijten. Binnenkort zult u een
uitnodiging ontvangen.
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11.

Rondvraag en sluiting

Na de pauze:
Het jaar 2013 is internationaal uitgeroepen als het jaar van het water. Ook het landelijk IVN
besteedt aan dit thema aandacht. Water is voor mens en natuur van essentieel belang om te
kunnen leven. Vandaar dat er voor gekozen is het thema water ook in de lezing van de
algemene ledenvergadering centraal te stellen.
Lezing door :

Jos van Dalfsen van het Wetsus instituut
Manager Talent Program
Onderwerp: Watertechnologie in de toekomst

Jos van Dalfsen neemt ons mee in de wereld van de watertechnologie en membramen voor
het filteren van water. Er vinden veel technische ontwikkelingen plaats bij Wetsus die hopelijk
leiden tot meer duurzaamheid en schoner water voor het milieu.

7

3.

De werkgroepen

3.1.1. De Vogelwerkgroep
De Vogelwerkgroep bestond op 1 januari uit 15 leden. Tijdens de vergadering van de
werkgroep op 11 september is Teartse van der Zee toegetreden tot de Vogelwerkgroep
zodat die per 31 december uit 16 leden bestaat De werkgroep kent 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. De volledige Vogelwerkgroep kwam in het verslagjaar eenmaal bijeen.
Daarnaast overlegden de subwerkgroepen een aantal malen afzonderlijk en waren er
frequent mailcontacten. De samenstelling van de Vogelwerkgroep was aan het einde van het
verslagjaar als volgt:
Tonny Biesterbosch
Jan de Boer
Anne Bosma
Wijnand Jager
Adrie den Haan
Tjeerd de Jong
Marjan Koeze
Jan Kramer

Wergea
Jellum
Leeuwarden
Oude Leije
Oentsjerk
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden

Corry van der Meer
Teike van Minnen-Achterveld
Lies Riemersma
Pieter Riemersma
Nico Rodenhuis
Durk Weijma
Anneke Zeinstra
Teartse van der Zee

Leeuwarden
Gytsjerk
Leeuwarden
Oudeschoot
Hurdegaryp
Oudemirdum
Goutum
Hurdegaryp

Door regelmatige contacten tussen de coördinator van de Vogelwerkgroep en het
afdelingsbestuur, alsmede het over en weer toezenden van informatie, vond afstemming
plaats met het bestuur van IVN Leeuwarden e.o.
3.1.2 De beginners- en vervolgcursus
In de periode januari – mei werd de beginnerscursus "Vogels en vogelherkenning"
georganiseerd waaraan 26 mensen deelnamen. De vervolgvogelcursus, die in dezelfde
periode plaatsvond, telde 22 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 ons zo vertrouwde
zalencentrum Kurioskerk. Eind januari 2014 is er weer een nieuwe beginners- en
vervolgcursussen gestart met respectievelijk 19 en 17 deelnemers. Daarmee blijft het aantal
aanmeldingen achter bij dat in voorgaande jaren.
3.1.2. Themacursussen
De themaochtend “Wintergasten en thuisblijvers langs de Friese Waddenkust” op 26 januari,
bestaande uit een korte beamerpresentatie op locatie met aansluitend een excursie, moest
vanwege de winterse omstandigheden helaas worden afgelast. Begin juni werd de
themacursus "Observeren en ringen van dagroofvogels" met 20 deelnemer georganiseerd.
Deze themacursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkdag op Ameland.
Eind augustus was de themacursus "Steltlopers" bestaande uit een theorieavond en een
excursie. Er waren 18 deelnemers. De themaochtend en themacursussen voorzien duidelijk
in een behoefte. In een aantal gevallen zijn er meer aanmeldingen dan het maximale aantal
dat kan deelnemen waardoor met een wachtlijst gewerkt moet worden.
3.1.3 Vogelochtenden.
In 2013 werd een vervolg gegeven aan de z.g. Vogelochtenden waarmee in 2003 werd
gestart. Elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. juli en augustus en september) was er
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weer een Vogelochtend, een “vrijblijvende” vogelexcursie waarvoor men zich niet hoeft op te
geven en waaraan geen deelnamekosten verbonden zijn. De te bezoeken locaties worden in
onderling overleg tussen de deelnemers bij het begin van de excursie bepaald.
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
inmiddels naar ruim 200 adressen verzonden. De maandelijkse Vogelochtenden zijn
inmiddels een begrip geworden. De belangstelling is wisselend en is vooral afhankelijk van
de weersomstandigheden. Op 4 mei was er een wel heel bijzondere Vogelochtend toen een
bezoek werd 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 genieten van de grote aantallen en
verscheidenheid aan vogels in het door hem geschapen weidevogelparadijs. De
Vogelochtenden krijgen een vervolg in 2014
3.1.4 Vroege Vogelexcursie en struintocht
Op zondag 12 mei werd een Vroege Vogelexcursie naar de Jan Durkspolder bij Oudega
(Small.) georganiseerd. De start was om 05.00 uur en de 22 deelnemers maakten het
ontwaken van de natuur in het moerasgebied met veel riet- en struweelvogels van nabij mee.
Op 2 juni was er voor de zesde keer van 05.00 tot 11.00 uur een struintocht met 5
driepersoons kano’s van It Fryske Gea in het natuurgebied De Alde Feanen bij Earnewâld.
Na afloop van de tocht waren de 15 enthousiaste deelnemers het er over eens dat het een
heel bijzondere ervaring was. De Vroege Vogelexcursie en de struintocht zullen in 2014
worden herhaald.
3.1.5 Doel van de cursussen en excursies
Naast het plezier dat de deelnemers er aan beleven, is het doel van de cursussen en
excursies om mensen met belangstelling voor de natuur in het algemeen en vogels in het
bijzonder kennis bij te brengen over de in ons land voorkomende vogels en hen ervaring op
te laten doen met het observeren van vogels. De cursussen/excursies helpen mensen op
weg bij het uitoefenen van de vogelhobby. Dit alles vanuit de doelstelling van het IVN:
Mensen laten zien wat er (nog) is aan natuur, in de hoop dat bewustmaking zal 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.
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Uit de belangstelling voor de vogelcursus voor beginners en de vervolgvogelcursus die sinds
1997 elk jaar zijn gehouden blijkt, dat ze in een behoefte voorzien. Sinds 1997 hebben zo’n
850 mensen aan deze cursussen deelgenomen. De laatste 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 blijft het aantal aanmeldingen voor beide cursussen in 2014 achter in vergelijking
met voorgaande jaren. Mogelijk speelt de economische crisis ons ook parten, het komt voor
dat mensen afhaken vanwege de deelnamekosten. Toch hebben zich in 2014 voor beide
cursussen weer voldoende deelnemers aangemeld om de cursussen doorgang te laten
vinden. De belangstelling voor de korte themacursussen en excursies is onverminderd groot.
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.
Oudemirdum, februari 2014
Durk Weijma, coördinator Vogelwerkgroep
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3.2

De Plantenwerkgroep

Vanaf april tot september hebben Jan van der Meer, Margriet Kampman en Daan van
Zomeren elke 3e zaterdag van de maand een plantenexcursie georganiseerd in en om de
stad. Gemiddeld waren we met 5 mensen, ons inbegrepen!
Thema excursies waren:
3 Maart o.l.v. Jan van der Meer en Margriet Kampman; een knoppenexcursie in het
Rengerspark, waar 20 mensen aan deel namen.
4 Mei o.l.v. Jan van der Meer en Margriet Kampman; een stinzenplantenexcursie Martenastate Cornjum waar 9 mensen aan deel namen.
8 Juni o.l.v. Jan van der Meer en Margriet Kampman; plantenexcursie in de Kruidhof
Buitenpost waar 3 mensen aan deelnamen.
15 Juni, deelname aan 1000 soortendag in Leeuwarder bos, vervolg project Natuurmuseum
Fryslan waar 3 mensen aan deel namen.
8 September o.l.v. Jan van der Meer en Margriet Kampman; plantenexcursie Groene ster
waar bij de start ( Q8) vanwege het slechte niemand verscheen.
13 Oktober o.l.v. Daan van Zomeren; bomenwandeling Rengerspark. Door een actie van
RestoVanHarte en Aanzet en een actie van Seriour Request kwamen hier 35 mensen op af,
waarvan Jan en Margriet de helft voor hun rekening namen.
Een klein groepje mensen heeft zich voorts aangemeld om af en toe met Jan en Margriet
mee te gaan wanneer ze zg kilometerhokken voor FLORON inventariseren.
Daan van Zomeren, coördinator Plantenwerkgroep
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3.3. De werkgroep Excursies
Zo langzamerhand is het traditie, dat er op de eerste zaterdag van oktober een
paddenstoelexcursie gegeven wordt in het bos van Ypey. Dit jaar waren er 12 deelnemers
en 1 kind en de excursieleider was weer Gosse Haga. Op één van de grote rode beuken zit
al jarenlang een platte tonderzwam. Hij wordt steeds sterker en groter en dit jaar kon men er
zelfs op zitten! We vonden dit jaar zo’n 40 soorten, waaronder de elzenvlag op de
elzenpropjes, de valse hanenkam, het eikenbladzwammetje en heel veel vliegenzwammen!
Op de derde zaterdag van oktober was er weer een paddenstoelexcursie bij Staniastate.
Het is altijd een verrassing hoeveel deelnemers komen. Dit jaar waren er 14 waaronder 4
kinderen, die enthousiast mee zochten. Bij Staniastate vinden we soms ook wat andere
paddenstoelen, ook omdat het dan wat later in de tijd is.Dit jaar vonden we o.a. de eikhaas
tegen een eik, een mooie biefstukzwam die eetbaar is, een kostgangersboleet die leeft op en
van een aardappelbovist. In totaal vonden we zo’n 35 soorten. De deelnemers zijn altijd
verwonderd en enthousiast.
Klaske Stegenga, coördinator werkgroep Excursies
3.4

De werkgroep Jeugd en Educatie

Ondernomen activiteiten voor het IVN door Violet von Kruchten
Het bezoek aan de Froskepolle met de Jenaplanschool kon vanwege de langdurige regens
in het voorjaar helaas geen doorgang vinden.
Wel met de buitenschoolse opvang een bezoek aan de Froskepolle kunnen brengen. Als
vanouds is de molen de hoofdattractie. De spelletjes met en in de natuur worden door de
kinderen intens beleefd. Het is prachtig om te zien hoe kinderen ijverig aan de slag gaan om
kleine beestjes te onderzoeken, maar ook het blinddoekspel om bomen te ontdekken en te
voelen blijft boeien. Een programma vol natuurbeleving.
Ik had meegewerkt aan het boek van Ton Lommers, “Avontuurlijk op pad”. Daar had ik veel
ideeën aan opgedaan. Voor geïnteresseerden, het boekje is te bestellen bij Ton Lommers email tonlommers@casema.nl
In Grou heb ik een avond over gallen verzorgd. Er was een grote opkomst, 23 personen, die
zeer belangstellend waren. Later kreeg ik mail dat ze vervolgens als groep enige malen de
natuur in getrokken zijn op zoek naar gallen. Prachtig, dat is precies waar ik het voor doe.
In augustus verzorg ik jaarlijks een week aan natuurbeleven, spellen etc voor kinderen van
de GGZ. Dit jaar had dat een zeer persoonlijke noot en bleek een van de pedagogen een
neef van mij die ik 25 jaar niet had gezien! Enthousiast samen met hem en de kinderen aan
de slag geweest.
De jaarlijkse IVN dag voor Jeugdwerkers in het Noorden te Zwolle, bleek samen te vallen
met de activiteiten op de Groene Ster. Toch gekozen voor scholing van mezelf. Het was
weer een goede inspiratiebron om te gebruiken het komende jaar. Voeden en gevoed
worden. Mooi om door te geven.
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Voor de Friese Poort heb ik een gastles verzorgd hoe je kinderen natuur kunt laten beleven.
Vanuit het programma Scharrelkids heb ik dit aangepakt. Uiteraard met ondersteuning van
een beamerpresentatie. Na afloop werd ik getrakteerd op een spontaan applausje.
In het najaar heb ik mijn medewerking toegezegd aan de gemeente om samen met het
buurtwerk een middag op te zetten over zwanen. De uitvoering zou in febr. 2014 worden. De
reden was dat kinderen zwanen pesten en de zwanen op hun beurt pittig hun kroost
verdedigden. Dit werd niet zo op prijs gesteld. Van de scholen het pestprotocol opgevraagd
en dit gekoppeld aan voorlichting over zwanen. Vanaf 2014 kunnen kinderen er
Zwanenridder worden…

http://www.jonsbushcraft.com/images/elderwhistle/IMG_2216.jpg

Ondernomen activiteiten voor het IVN door Tineke Vernhout en Sytske Landman
Tineke Vernhout en Sytske Landman hebben ook in 2013 activiteiten verzorgd voor kinderen
voor de bibliotheken in Leeuwaren. Een greep uit de activiteiten: papier maken,
schilderijtjes met natuurlijke materialen, beamerlezing Uilen en vervolgens
uilenballenpluizen, eten uit de Natuur, voedermogelijkheden timmeren voor vogels etc.

3.5.

Website IVN Leeuwarden

2013 was een woelig websitejaar, maar ik heb bereikt wat ik voor IVN Leeuwarden in mijn
hoofd had, namelijk alle mogelijkheden benutten om digitaal bereikbaar te zijn. Zowel
http://www.ivnleeuwarden.nl als http://ivn.nl/afdeling/leeuwarden zijn actief en op vele
manieren vindbaar op het WorldWideWeb.
Aan het eind van 2012 kregen we de beschikking over de afdelingswebsite van de landelijke
IVN, we staan nu als afdeling Leeuwarden ook onder www.ivn.nl. Deze site is door Jan van
der Meer en mij gevuld. Het wijzigen en aanvullen van deze gloednieuwe site is natuurlijk
even wennen. Er moet voor het toevoegen van activiteiten bijvoorbeeld meer gedetailleerde
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informatie worden ingebracht, zoals foto’s, documenten, linken, afbeeldingen om een item te
laten verschijnen als activiteit en GPS coördinaten. Ook waren er eerst nog wat technische
problemen die door de servicedesk van de IVN uiteindelijk met de bouwer gelukkig zijn
opgelost.
Het consulentschap Friesland heeft nog een informatie avond georganiseerd voor website
beheerders en alle afdelingen van Friesland hebben de site inmiddels actief. Deze nieuwe
site heeft een nieuw URL (een plek op internet) onder het domein van de IVN. Ons al lang
bestaande domein IVNLeeuwarden.nl kon daarvoor niet gebruikt worden. Omdat velen al
jaren IVNLeeuwarden gebruikten, was het jammer om dit adres niet te gebruiken. Vandaar
dat ook de oude vertrouwde site in de lucht blijft.
Echter, opeens in april was de site niet meer te bereiken om te updaten en na een zoektocht
bleek dat stichting Natuurinformatie bijna alle door hen beheerde domeinen/ sites had
afgestoten. Door de wisselingen in ons bestuur is hun bericht daarover nooit bij ons terecht
gekomen, dus stonden wij voor een raadsel. Omdat wij het domein wilden behouden,
hebben Rinze en ik de site laten overschrijven op een andere provider en betaalt
IVNLeeuwarden zelf voor de rechten op de naam www.ivnleeuwarden.nl bij “Mijn domein.nl”.
Bijkomend voordeel is dat er statistieken worden bijgehouden over het gebruik van de site.
Gegevens die we voorheen niet voorhanden hadden.

Om te zorgen dat allebei de sites alle informatie bevatten en dat niet alles dubbel ingevoerd
hoeft te worden, zijn de twee sites nu door middel van linken met elkaar verbonden en
switcht de bezoeker makkelijk van de ene naar de andere site. De nieuwe IVN stijl en het
nieuwe logo waren al doorgevoerd op onze oude site, dus de IVN-stijl blijft gelijk.
Op de landelijke afdelingssite kunnen op een aantrekkelijke manier activiteiten worden
aangekondigd, daarvoor zijn wel wat meer detail gegevens nodig en om de activiteit op de
voorpagina te laten komen is een geschikte foto nodig. Dit alles vraagt van onze
werkgroepleden wat extra aandacht en redactioneel werk. Ik hoop dat het snel went.
Renée Ras
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3.6.

Leeuwenboekje

In 2013 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
tweede 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 haalt uit zijn eigen collectie
natuurfoto’s een mooie foto voor de omslag. 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 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 het bestuur. Van de werkgroepen vogels en planten
kregen we een duidelijk overzicht van de activiteiten die op het programma stonden en
kregen we ook regelmatig verslagen van de excursies of interessante informatieve artikelen
aangeleverd. 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
herfstnummer hier wel een leuk stukje over plaatsen. We hopen volgend jaar ook weer eens
een verslag van een paddenstoelexcursie te krijgen.
Het is mooi dat we ook dit jaar van bijna elke “vogelochtend” een verslag konden plaatsen.
Bij de plantenwerkgroep hebben Daan, Jan en Margriet regelmatig leuke verslagen
aangeleverd en soms maakte ook een deelnemer aan een plantenexcursie een verslag van
zijn of haar belevenissen. 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
aangeleverd, 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
3.8.

Ledenadministratie

Dit jaar hebben we voor het eerst gewerkt met de geautomatiseerde leden administratie van
de landelijke IVN via de nieuwe webapplicatie. En werken met nieuwe software is altijd
wennen en ook technisch was het nog volop in ontwikkeling. De problemen zijn door
servicedesk van de IVN voortvarend opgepakt en ook de communicatie met mij als
betrokken ledenadministrateur en website beheerder vond ik prima. Mijn vragen zijn allemaal
keurig beantwoord en er zijn vele verbeteringen in het programma aangebracht.
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Het bijhouden van de leden is nu vrij simpel, zoeken gaat vlot en wijzigen gaat snel en
probleemloos. Dit afgelopen jaar heb ik natuurlijk wel veel tijd gestoken in het gelijk trekken
van al die gegevens. Maar de controle is nu erg gemakkelijk. Het programma biedt vele extra
mogelijkheden die we nog niet of nauwelijks benutten. Onder andere is het voor alle
individuele leden mogelijk om een inlog aan te vragen op het IVN systeem en zo kan een
ieder zijn/haar eigen gegevens beheren.
Uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat een aparte afdelingsledenadministratie overbodig is
en dat door middel van het exporteren van de gegevens naar Excel alle afdelingspost
verstuurd zou kunnen worden. Daarbij is het systeem natuurlijk ingericht op het versturen
van digitale nieuwsbrieven vanuit de IVN, maar ook vanuit de afdeling zelf.
Verheugend is dat ook in het jaar 2013 het ledental netto is gestegen en dat komt
voornamelijk doordat weinig leden hebben opgezegd. De grafieken spreken voor zich.
Renée Ras
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4 Financieel jaarverslag
4.1. Algemeen
Het resultaat over afgelopen boekjaar is €. 185,-- positief.
Ondanks de vele georganiseerde activiteiten zoals de Algemene Ledenvergadering, de
Ledendag, Wielenwille en diverse excursies, is het resultaat toch nog positief gebleven.
4.2. Kascommissie
Op 27 februari 2014 kwam de kascommissie, bestaande uit mevrouw L. Veeman en de heer
T. van der Zee, bijeen 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. De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage.
4.3. Contributies
De contributieopbrengst bedraagt €.3.935,-- waartegenover een afdracht staat aan IVN
Nederland van €.1.525,--. Wegens de ontvangen subsidie heeft IVN Consulentschap
Friesland geen factuur naar IVN Leeuwarden verzonden.
4.4. Cursussen
De Vogelcursussen trekken nog steeds veel belangstellenden. De totale kosten zijn wegens
omstandigheden, hoger dan verwacht, waardoor een negatieve resultaat is ontstaan van
€. 74,--. Verschillende werkgroepen waaronder de Plantenwerkgroep, Werkgroep Jeugd,
Werkgroep Educatie, Werkgroep Vogelexcursies en Werkgroep Overige Excursies, zijn dit
jaar weer volop actief.
4.5. Overig inkomsten
De rentepercentage op spaar- en depositorekening staat nog altijd vrij laag. De totale
ontvangen rente bedraagt slechts €.197,--. De kosten van de bank zijn dit jaar met €.100,verhoogd.
4.6. Leeuwenboekje
De advertentieopbrengsten zijn ten opzichte van 2012 gelijk gebleven. Het Leeuwenboekje
wordt tiptop verzorgd door Linda Veeman en Ben Engelen. De boekjes worden verzonden
via Friesland Post. Vanwege kleuroplage worden de advertentieplaatsingen in 2014
verhoogd. De website wordt goed onderhouden door Renée Ras.
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4.7. Ledendag
De Ledendag is op 1 juni 2013 gehouden. De totale kosten zijn €. 708,--.
4.8. Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 4 maart 2013. Op de Ledenvergadering zijn
ook uitgenodigd de geslaagde natuurgidsen. De totale kosten bedragen €. 409,--.
Slotwoord
Bij deze bedank ik alle vrijwilligers van IVN Leeuwarden voor hun enorme bijdrage.
Ik realiseer mij, dat zonder jullie enthousiasme IVN Leeuwarden niet kan bestaan.
Maud von Ende, Penningmeester IVN afdeling Leeuwarden e.o.
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