JAARVERSLAG
2012
IVN Leeuwarden e.o.

Door:
Met dank aan:

Pieter Willem Louwsma (secretaris)
Klaas van der Heide, Maud von Ende, Renee Ras, Durk Weijma, Klaske
Stegenga, Daan van Zomeren, Violet von Kruchten en Linda Veeman

Voor- en dankwoord bij het jaarverslag 2012
Het is een jaarlijkse traditie dat het bestuur en de werkgroepen van het IVN Leeuwarden e.o.
via het jaarverslag rapporteren over de activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
Daarnaast geeft dit jaarverslag inzicht in al het vrijwilligerswerk dat door de leden van IVN
Leeuwarden is uitgevoerd.
Al die vrijwilligers maken het mogelijk dat de activiteiten van de werkgroepen Vogels, Planten,
Educatie en Jeugd, Excursies , Redacties van het Leeuwenboekje en IVN Leeuwarden website
worden uitgevoerd. Met respect voor ieders inzet willen we een ieder die op zijn of haar manier
heeft bijgedragen aan de natuureducatieve en organisatorische activiteiten van het IVN Leeuwarden
e.o. hiervoor bedanken.
De IVN afdeling Leeuwarden e.o. maakt onderdeel uit van het landelijk IVN. Als IVN afdeling zijn wij
een vrijwilligersorganisatie. Het zijn juist de vrijwilligers die het gezicht bepalen van de plaatselijk
IVN afdeling en het mogelijk maken dat al die educatieve natuuractiviteiten kunnen worden
georganiseerd.
Als bestuur hebben wij het beginsel van een vrijwilligersorganisatie zijn, hoog in het vaandel staan.
Vanuit het bestuur vragen we hiervoor continue aandacht bij het landelijk IVN om zo de belangen
van de plaatselijke IVN-afdelingen op een goede en open wijze te behartigen en in het bijzonder de
belangen van de vrijwilligers. In 2012 hebben als bestuur geconstateerd dat er bij het landelijk IVN
een kentering /wijziging van denken en beleid op gang is gekomen waarin deze genoemde belangen
in toenemende mate een belangrijke plaats hebben ingenomen en deel zijn gaan uitmaken van het
landelijk beleid van het IVN.
Vooruitlopend op de besluitvorming van de ledenvergadering willen we Cor de Vries als algemeen
bestuurslid welkom heten in het bestuur van de IVN afdeling Leeuwarden. Ondanks deze uitbreiding
ontstaan er in 2013/2014 twee vacatures binnen het bestuur. In 2013 loopt de bestuurstermijn van
onze penningmeester Maud von Ende af. Maud heeft aangegeven niet meer verkiesbaar te zijn.
Maar zolang er nog geen opvolger is blijft ze de penningen van de afdeling beheren. Daarnaast treedt
de voorzitter Klaas van der Heide in 2014 af en is deze na twee termijnen niet herkiesbaar.
Reden voor het bestuur een dringende oproep aan de leden te doen om zich kandidaat te stellen
zodat deze twee vacatures in de loop van 2012 kunnen worden opgevuld.
Klaas J. van der Heide
Voorzitter

1.

Bestuurlijk jaarverslag IVN Leeuwarden e.o. 2012

Besturen van een IVN-afdeling vraagt dat een bestuur regelmatig bijeenkomt om de organisatorische
en financiële zaken te bespreken en te regelen en daarnaast de belangen van de afdeling te
behartigen. Met name ten aanzien van de financiën kunnen we opmerken dat we een redelijk
gezonde vereniging zijn.
Overleggen
In 2012 zijn er 12 bestuurvergaderingen geweest die wisselend bij de bestuursleden thuis werden
gehouden. Daarnaast zijn er regelmatig contacten en overleggen geweest met de verschillende
actieve werkgroepen binnen IVN Leeuwarden.
In november heeft het jaarlijkse coördinatorenoverleg plaatsgevonden. Naast het elkaar informeren
over de ontwikkelingen en de plannen van de verschillende werkgroepen is in deze bijeenkomst
door het IVN Consulentschap Fryslân uitleg gegeven over de reorganisatie binnen het landelijk IVN. In
Friesland verandert er vooralsnog weinig en de huidige IVN consulenten kunnen hun
werkzaamheden voor onder andere de Friese IVN afdelingen voortzetten.
De werkgroepen hebben in dit overleg gegevens aangedragen voor Composiet, dit is een uitgave van
IVN Consulentschap waarin alle Friese natuur educatieve activiteiten staan vermeld van de zeven
Friese IVN afdelingen.
In 2012 hebben we als bestuur het districtoverleg van het IVN Consulentschap Fryslân bijgewoond.
Deze bijeenkomsten vinden 2 tot 3 maal per jaar plaats. Het uitwisselen van ervaringen en gedachten
imet de 7 Friese IVN-afdelingen is niet alleen nuttig maar ook plezierig. Deze bijeenkomsten worden
als waardevol ervaren evenals de ondersteuning door de IVN Consulenten.
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 over de natuur hebben/stellen. Bij de beantwoording van vragen
wordt ondermeer gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in de werkgroepen van de IVN
afdeling Leeuwarden.
Naast interne IVN contacten worden er ook externe contanten met organisaties. Zo heeft de
werkgroep Vogels contacten met het Staatsbosbeheer, it Fryske Gea, Natuurmonumenten, SOVON,
BMP-cursussen, Vogelbescherming en Wetlandwacht Workummerwaard. De de werkgroep Planten
heeft contacten met het Milieu Platvorm Leeuwarden, de Boomridders en FLORON.
Bestuurszaken
Het is in 2012 gelukt om het bestuur van de afdeling weer compleet te krijgen door het invullen van
de vacature van algemeen bestuurslid. Wel ontstaan er in 2013/14 twee vacatures nl. door het
vertrek van de penningmeester ( 2013) en de voorzitter in 2014.

De Werkgroep Educatie en Jeugd is in 2012 met nieuwe leden van start gegaan. De website van IVN
Leeuwarden is geactualiseerd en waar mogelijk wordt aansluiting gemaakt met de website van het
landelijk IVN. Dit werkt nog niet optimaal door de landelijke ontwikkelingen binnen het IVN. Dit geldt
ook voor de ledenadministratie waardoor dit veel tijd, energie en geduld vraagt van de beheerder
van de ledenadministratie IVN Leeuwarden.
De ledendag in september 2012 was een succes. Ruim 40 leden hebben hier aan deelgenomen. De
vaartocht door de Leeuwardergrachten en in het bijzonder het stadsnatuurgebied rondom het
riviertje de Potmarge was verrassend en interessant. De afsluiting van deze ledendag met een
gezamenlijk Indische maaltijd verzorgd door Maud von Ende en leden van de IVN afdeling was een
culinair genoegen maar ook een gezellige ontmoeting.
De jubilarissen ( 25 en 40 jaar lid) die we in maart in zonnetje hebben gezet waren content met de
uitreiking van de zilveren en of gouden IVN verenigingspeld. Verheugend is ook een aantal IVN leden
van de afdeling Leeuwarden die de natuurgidsen cursus hebben gevolgd deze met succes hebben
afgerond.
In 2012 hebben we binnen het bestuur uitgebreid stilgestaan bij de landelijk ontwikkelingen rondom
het IVN. Wij hebben reacties opgesteld n.a.v. het jaarplan van de vereniging en de daaraan
gekoppelde reorganisatie. Ook hebben wij onze bezwaren geuit aangaande het voornemen om te
komen tot een landelijke ledenadministratie, lidmaatschap en jeugdlidmaatschap. Wij hebben
constructieve voorstellen gedaan om deze zaken op een zorgvuldige manier aan te pakken.
Belangrijk om te noemen is dat de plaatselijk/ regionale IVN afdelingen evenals de vrijwilligers die
binnen het IVN actief zijn, bij de landelijke reorganisatieplannen een herkenbare en duidelijk centraal
plaats gaan krijgen. Geconstateerd is dat er een begin is gemaakt met een kentering in positieve zin
van het landelijk IVN beleid en dat plaatselijke afdelingen worden betrokken bij het landelijk IVN
beleid.
We zijn er nog lang niet maar een begin is gemaakt. n Dat alleen al maakt de weg vrij samen te kijken
hoe we het IVN voor de toekomst sterk kunnen maken, zodat we jong en oud bewust blijven maken
van het belang van het behoud van de natuur.

2.

Notulen ledenvergadering 2012

Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig na bericht:

Donderdag 15 maart 2012 aanvang 19.30 uur.
Kurioskerk, Julianalaan 38, Leeuwarden
32 leden
Jean Pierre Brehen, Marijke v.d. Veen

1. Welkom door Klaas van der Heide, voorzitter
Klaas leest een gedicht voor over een roodborstje. Vervolgens worden er 7 zilveren IVN-spelden
uitgereikt ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap van deze leden. De 4 afwezige zilveren leden
ontvangen het speldje via de post. Er zijn ook twee gouden spelden binnengekomen voor het 40
jarig lidmaatschap van 2 leden. Deze worden nog door de voorzitter persoonlijk bezorgt.
2. Mededelingen vanuit het bestuur
Ledendag:
Voor het organiseren van de jaarlijkse ledendag worden nog vrijwilligers gevraagd.
Violet von Kruchten en Maud von Ende bieden aan om mee te helpen.
Vacature bestuurslid:
Er is op dit moment nog 1 vacature voor algemeen bestuurslid IVN-Leeuwarden e.o.
Geïnteresseerde leden kunnen zich melden bij het bestuur.
Overleg met landelijk IVN
Binnen het IVN vinden momenteel veel ontwikkelingen plaats. Hierover zijn we in gesprek met de
Landelijke Raad. Zodra hier meer over bekend is, zullen we de leden informeren.
Jeugdactiviteiten
In 2011 heeft de werkgroep Jeugd afscheid genomen. Wij gaan in 2012 een doorstart maken met de
werkgroep Jeugd.
3./4. Bespreken en vaststellen jaarverslag 2011
•
Renee Ras geeft aan dat door een foutje op de website het jaarverslag niet digitaal
beschikbaar was.
•
De notulen van de ledenvergadering 2011 worden conform vastgesteld.
•
Freerk vraagt wanneer het Leeuwenboekje alleen digitaal wordt uitgegeven. Klaas geeft aan
dat de papieren versie zeer wordt gewaardeerd door de leden en dus voorlopig blijft bestaan.
•
Par 3.6 Website IVN Leeuwarden; Renee is heel blij met de versterking van de redactie met
Linda Veeman en Ben Engelen.

5. Bespreken en vaststellen begroting 2012 en financieel jaarverslag 2011
Maud licht de begroting 2012 en het jaarrekening 2011 toe. Aantal algemene posten voor 2012 zijn
hoger door het nieuwe logo van IVN, bestellen briefpapier en bv bloemetjes voor de jubilarissen en
kosten dor afscheidnemende bestuursleden.
De hoogte van de afdracht aan het landelijk IVN is wat lastig te bepalen ivm peildata.
Maud geeft aan dat ze graag wat meer financiële informatie van de werkgroepen wil ontvangen om
deze informatie in de begroting te verwerken.
6. Verslag kascommissie en het decharge verlenen van de penningmeester
De leden van de kascommissie, Frans Hoogland en Ben Engelen, geven aan dat de financiële
bescheiden zijn gecontroleerd en stelt de algemene ledenvergadering voor het bestuur voor het
gevoerde financiële beleid te dechargeren, hetgeen wordt overgenomen.
Samenstellen kascommissie
Frans Hoogland treedt af als kascommissielid Ben Engelen blijft nog een jaar aan.
Als nieuw kascommissielid wordt Linda Veeman voorgesteld. Zij zullen het komende jaar deze functie
vervullen.
7. Bestuursverkiezing
A.
Jean Pierre Brehen heeft zich teruggetrokken uit het bestuur door privé-omstandigheden.
Wij wensen hem sterkte voor de komende periode.
B.
De leden zijn akkoord met het herkiezen van Rinze de Vries
C.
De leden zijn akkoord met het benoemen van Pieter Willem Louwsma als nieuwe secretaris
8. Afscheid Yde Zijlstra, Leonieke Hoste, Jean Pierre Brehen en leden werkgroep Jeugd
Klaas neemt namens het bestuur op passende wijze afscheid van de afscheidnemende leden.
9. Ontwikkelingen rondom het landelijk IVN
Door de nieuwe directeur bij het IVN is er meer openheid. Vanuit de Landelijke Raad wordt gewerkt
aan verbetering van de besluitvorming.
Er wordt landelijk een nieuwe website ontwikkeld. Renee volgt cursus. Vanuit het IVN worden ook
nieuwe lidmaatschappen bedacht. Dit is nog volop in ontwikkeling. Vanuit onze vereniging zijn we
positief kritisch op de komende ontwikkelingen.
8. Rondvraag en sluiting
Daan van Zomeren meldt dat er een Groen krant is uitgebracht i.s.m. gemeente Leeuwarden. Deze
kan iedereen meenemen.
De vergadering wordt gesloten en na de pauze geeft Peter Koomen een prachtige presentatie over
spinnen!

3.

De werkgroepen

3.1.

De Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep bestond op 1 januari uit 16 leden. Tijdens de vergadering op 11 september werd
afscheid genomen van Joke Leers en Douwe de Boer die zich, na tien jaar lid te zijn geweest, om
persoonlijke redenen terug hebben getrokken. Een woord van dank aan hen beide voor hun
jarenlange inzet voor de Vogelwerkgroep is hier zeker op zijn plaats. Wijnand Jager is tijdens de
bijeenkomst op 11 september toegetreden tot de Vogelwerkgroep zodat die per 31 december uit 15
leden bestaat Naast de vijf reeds bestaande 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 werd de subwerkgroep
“Wetlandwacht Workumer-, Kooiwaard en Makkumerwaarden” in het leven geroepen bestaande uit
Jan Kramer, Anneke Zeinstra en Anne Bosma. 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

Leeuwarden
Gytsjerk
Leeuwarden
Oudeschoot
Hurdegaryp
Oudemirdum
Goutum

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.
3.1.1 De beginners- en vervolgcursus
In de periode januari – mei werd de beginnerscursus "Vogels en vogelherkenning" georganiseerd
waaraan 24 mensen deelnamen. De vervolgvogelcursus, die in dezelfde periode plaatsvond, telde
eveneens 24 deelnemers. Beide cursussen bestaan uit een aantal theorieavonden met
beamerpresentaties en excursies naar vogelrijke natuurgebieden. De theorieavonden van beide
cursussen vonden, nadat in 2011 was uitgeweken naar de Fenix, weer plaats in het ons zo
vertrouwde zalencentrum Kurioskerk. We willen ook op deze plaats onze waardering uitspreken voor
de uitstekende verzorging door de mensen van de Kurioskerk. Eind januari 2013 starten weer een
nieuwe beginners- en vervolgcursus. Op het moment dat we dit schrijven hebben zich voor elk van
beide cursussen resp. 23 en 21 deelnemers aangemeld. Met nog een week te gaan voor de start van
de cursussen verwachten we voor elk van beide cursussen wel weer in de buurt van 25 deelnemers
te zullen komen.

3.1.2 Themacursussen
Op 21 januari werd de themaochtend “Wintergasten en thuisblijvers langs de Friese Waddenkust”
gehouden met 25 deelnemers. De themaochtend bestaat uit een korte beamerpresentatie op locatie
met aansluitend een excursie. 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. In verband met
droevige omstandigheden kon de praktijkdag geen doorgang vinden. Die wordt nu in juni 2013
ingehaald. Begin september was de themacursus "Steltlopers" bestaande uit een theorieavond en
een excursie. Er waren 15 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.
3.1.4 Vogelochtenden.
In 2012 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 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 2 juni 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 2013
3.1.5 Vroege Vogelexcursie en struintocht
Op zondag 15 mei werd in samenwerking met de werkgroep "Excursies" van IVN Leeuwarden e.o.
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 3 juni was er voor de vijfde keer van 05.00 tot 11.00
uur een struintocht met kano’s in het natuurgebied De Alde Feanen bij Earnewâld. Na afloop van de
tocht waren de 16 enthousiaste deelnemers het er over eens dat het een heel bijzondere ervaring
was. De Vroege Vogelexcursie en de struintocht zullen in 2013 worden herhaald.
3.1.6 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.
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 800 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. Toch hebben zich in 2013 ook weer voldoende
deelnemers aangemeld om de beginners- en vervolgcursus 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.
Durk Weijma, coördinator Vogelwerkgroep
3.2

De Plantenwerkgroep

Vanaf begin april tot en met eind augustus hebben Jan van der Meer, Margriet Kampman en Daan
van Zomeren elke woensdagavond een plantenexcursie georganiseerd in en om de stad.
Gemiddeld waren we met 8 mensen.
Extra excursies waren er op 9 februari o.l.v. Jan van der Meer en Margriet Kampman; een knoppenexcursie in het Rengerspark, waar 35 mensen aan deelnamen. Een stinzenplantenexcursie Martenastate Cornjum op 14 april, o.l.v. Jan van der Meer en Margriet Kampman, waar 13 mensen aan deel
namen. Plantenexcursie in Droge Hamstermieden met boswachter Jacob Hanenburg van
Staatsbosbeheer op 19 mei, waar 17 mensen aan deelnamen.
Inventarisatie van de golfbaan “Groene Ster” met Hinko Talsma, Arno Agema, Jan van der Meer,
Margriet Kampman en Daan van Zomeren op 4 juli. In juni hebben Jan van der Meer, Margriet
kampman en Daan van Zomeren met Jeroen Breidenbach (stagaire Natuurmuseum Fryslan)
meegedaan met het inventariseren van planten in het Leeuwarder bos. Het zogeheten 0-meting
project. Er zijn 4 zg kilometerhokken geïnventariseerd, zijnde het Leeuwarderbos. Deze
waarnemingen zijn doorgegeven aan FLORON. Tevens heeft de plantenwerkgroep haar medewerking
verleend aan de 1000 soortendag.
Plantenexcursie binnenstad o.l.v. Jan van der Meer en Margriet Kampman op 9 september, waar 10
mensen aan deelnamen. Bomenwandeling Rengerspark en Oude begraafplaats o.l.v. Daan van
Zomeren op 14 oktober waar 6 mensen aan deelnamen.
Daan van Zomeren, coördinator Plantenwerkgroep

3.3. De werkgroep Excursies
Er zijn in 2012 weer twee paddenstoelenexcursies geweest in oktober. 1 keer in Bos van Ypey en 1
keer bij Stania State. Er waren vooral volwassenen en weinig kinderen present. Weinig ruchtbaarheid
aan gegeven maar toch veel belangstelling. Wellicht omdat het bij omrop Fryslân op
zaterdagochtend is genoemd. Volgend jaar weer hetzelfde programma!
Paddenstoelexcursie Bos van Ypey op 06-10-'12
14 deelnemers
veel enthousiasme
60 soorten paddenstoelen gevonden
excursieleider Gosse Haga
Paddenstoelexcursie Staniastate op 20-10-'12
16 deelnemers
veel interesse
40 soorten gevonden
excursieleider Klaske Stegenga
Klaske Stegenga, contactpersoon Excursies
3.4

De werkgroep Jeugd en Educatie

De werkgroep Jeugd heeft in 2012 o.a. lessen verzorgd voor Basisschool Willem Alexander te
Leeuwarden. Het betrof een beamerlezing op school over de geschiedenis van de Froskepôlle, de
aanleg en functie van het water en hoe de Natuur er zich ontwikkelde. Vervolgens gingen de
kinderen een aantal planten determineren en konden ze eetbare planten proeven in poffertjes. Een
weekje later gaat de klas zelf op onderzoek met een bijbehorend programma.
De werkgroep educatie heeft ook in 2012 activiteiten verzorgd voor clubs of bibliotheken
programma’s, aangepast aan het seizoen. 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.
Violet von Kruchten

3.5.

Website IVN Leeuwarden

De nieuwe landelijke site van de IVN (www.ivn.nl) is inderdaad in 2012 gelanceerd samen met de
nieuwe uitstraling van de IVN met het nieuwe logo.
Ook onze eigen afdelingssite www.ivnleeuwarden.nl is aangepast aan de nieuwe stijl en de andere
tinten groen. Doordat de IVN alle technische details van de nieuwe stijl had rondgestuurd en de stijl
van onze site door zijn eenvoud gemakkelijk te wijzigen was, ziet onze afdelingssite er nu ook
“vernieuwd”uit.
Jan van der Meer en ik zijn op 5 juni in Groningen naar een zeer beknopte training geweest om de
nieuwe landelijk site en de vernieuwde ledenadministratie te leren kennen. Enige weken later
konden we ook daadwerkelijk inloggen en Jan heeft daar in het afgelopen jaar veel tijd in gestoken.
Jan heeft namelijk de nieuwe landelijke afdelingssite voor een groot deel gevuld en zo heeft onze
nieuwe afdelingssite al een echt eigen gezicht gekregen. Veel items die te vinden zijn op
www.ivnleeuwarden.nl zijn nu ook te vinden op onze landelijke afdelingssite. De activiteiten zien er
prachtig uit, vooral onder het kopje “binnenkort”. Sommige bestanden zijn echter te groot voor de
landelijke site en daarom blijft er eerst nog wel een koppeling tussen de nieuwe afdelingssite en
www.ivnleeuwarden.nl nodig. Zo is bijvoorbeeld het Leeuwenboekjes-archief gekoppeld.
Helaas blijkt dat de er technische problemen zijn met de landelijke afdelingssites; menukoppelingen
laten los en pagina’s gaan zweven. De bouwer van het CMS zal de gaan problemen oplossen.
Het is mijn bedoeling om www.ivnleeuwarden.nl steeds meer te verkleinen en directe koppelingen te
leggen met de landelijke site. Waar nodig koppelen items op onze landelijke afdelingssite terug naar
de oude site. Aangezien wij niet werken met het oude CMS van de IVN kan www.ivnleeuwarden.nl
nog gewoon online blijven naast de nieuwe site, totdat alles perfect werkt.
Renée Ras, redactie website
3.6.

Leeuwenboekje

In 2012 is er in elk seizoen weer een boekje uitgebracht. De samenwerking en taakverdeling tussen
Ben Engelen, Linda Veeman en Renée Ras verloopt prima. 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 komen Linda en Ben bij elkaar voor een
laatste controle. Hierbij wordt gecheckt of alles erin staat en of de lay out er goed uit ziet. Daarna
wordt het boekje naar Renée gemaild. Renée doet nog een eindcontrole en zet het boekje om in een
pdf bestand zodat het boekje gedrukt kan worden. Renée zorgt er vervolgens voor dat er een
adressticker op de boekjes komt en dat de boekjes bezorgd worden.

Wij zijn erg blij met de kopij die we van diverse schrijvers ontvangen en de goede samenwerking met
de diverse werkgroepen. Van het bestuur krijgen we voor elke uitgave een voorwoord en de
mededelingen van het bestuur. Van de werkgroepen krijgen we een overzicht van de activiteiten die
op het programma staan. In 2012 hebben we geen informatie ontvangen over de paddenstoelexcursies maar gelukkig zijn we wel op de hoogte van de data voor 2013. De jeugdrubriek van Oele
de Uil is dit jaar verdwenen omdat we hier geen kopij voor aangeleverd kregen en omdat de
werkgroep jeugd in 2011 opgeheven is. Gelukkig levert de coördinator Jeugd en Educatie, Violet von
Kruchten, regelmatig kopij in over iets wat georganiseerd is of gaat worden.
Het is geweldig dat we van elke “vogelochtend” een verslag konden plaatsen. Leuk om te lezen hoe
iedereen zijn belevenissen tijdens die excursie weer op zijn eigen manier vertelt. Bij de
plantenwerkgroep hebben de organisatoren van de excursies Daan, Jan en Margriet regelmatig leuke
verslagen aangeleverd en soms maakte ook een deelnemer aan een plantenexcursie een verslag.
Verschillende mensen hebben in het boekje iets over zichzelf of hun activiteiten en ervaringen
vertelden en sommige mensen zijn door een ander even in het zonnetje gezet. Erg blij waren we ook
met de bijdrage van twee pas “afgestudeerde” natuurgidsen waarvan wij een artikel kregen over hun
studieterrein. We zijn Anneke Zeinstra dankbaar dat ze bijna elk nummer een mooi gedicht
aanlevert. Durk Weijma heeft een leuke nieuwe rubriek met vogelcryptogrammen bedacht. Gelukkig
heeft Corrie Kruiswijk ook het afgelopen jaar weer regelmatig afwisselende kopij aangeleverd.
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.

Jaarverslag 2012 Ledenadministratie
In het vorige jaarverslag beschreef ik de drie systemen, die op elkaar aan moesten sluiten.
1.
het financiële systeem, de penningen, beheerd door de penningmeester die ook de
contributie int
2.
de ledenadministratie die zorgt dat leden krijgen wat hen toe komt, brieven, uitnodigingen
en het Leeuwenboekje
3.
de IVN landelijk die Mens en natuur verstuurt en de afdracht int bij de afdelingen. Van deze
landelijke database wordt ook gebruik gemaakt door het consulentschap Friesland die de Composiet
verstuurt.
In het afgelopen jaar is er in die systemen het een en ander veranderd. De landelijke database staat
nu online binnen de nieuwe website www.ivn.nl “. Met de komst van de landelijke website is ook de
ledenadministratie voor de afdelingen digitaal bereikbaar geworden en ook rechtstreeks te muteren
door diegene die daarvoor toegang heeft gekregen tot het systeem. Dit betekent dat nu de IVN
landelijk naar dezelfde administratie kijkt als de IVN afdelingen. De wijzigingen zijn makkelijk door te
voeren, de invulschermen spreken voor zich. De voordelen van een betere aansluiting zullen we in
2013 hopelijk gaan ervaren.

De nieuwe website van de IVN landelijk kwam online en dat betekende dat leden zich nu ook
landelijk digitaal kunnen aanmelden als lid van de IVN en ze kunnen dan ook kiezen voor een
afdeling. Zo hebben zich 2 leden aangemeld voor onze afdeling in 2012.
Totaal hebben zich 24 leden bij ons aangesloten in het afgelopen jaar. 17 leden hebben onze afdeling
verlaten. De afgelopen jaren laten een duidelijke stijging zien van het aantal leden

Renée Ras, ledenadministratie

4.

Financieel verslag over kalenderjaar 2012

4.1. Algemeen
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 ledendagkosten.
4.2. Kascommissie
Op 13 februari 2013 kwam de kascommissie, bestaande uit mevrouw L. Veeman en de heer B. van
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 plaats
gevonden. De kascommissie wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage.
4.3. Contributies
De contributieopbrengst bedraagt € 4.052,50 waartegenover een afdracht staat aan IVN Nederland
van € 1.542,95 en een afdracht aan het IVN Consulentschap Friesland van € 185,-.
4.4. Cursussen
De Vogelcursussen trekken nog steeds veel belangstellenden. De totale kosten zijn lager dan
verwacht, waardoor er een positief resultaat is ontstaan van € 543,04. Ook de verschillende andere
werkgroepen zijn volop actief.
4.5. Overig inkomsten
De rentepercentage op spaar- en depositorekening staat vrij laag. De totale ontvangen rente
bedraagt € 184,90.
4.6. Leeuwenboekje
De advertentieopbrengsten zijn t.o. van 2011 gelijk gebleven. De Leeuwenboekjes worden
verzonden via Friesland Post.
4.7. Ledendag
De Ledendag is op 15 september 2012 gehouden. Hiervoor is in 2011 € 500,- gereserveerd.
De kosten voor het jaar 2012 bedragen € 228,05.
4.8. Algemene Ledenvergadering
De kosten voor de Ledenvergadering bedraagt €. 619,15. Deze is hoger uitgevallen vanwege de
kosten voor de jubilarissen.
Bij deze bedank ik alle vrijwilligers van IVN Leeuwarden voor hun enorme bijdrage.
Maud von Ende, penningmeester

