Voor- en dankwoord bij het jaarverslag 2011
Voor u ligt het jaarverslag van de IVN afdeling Leeuwarden en omstreken.
Ook dit jaar geeft dit jaarverslag u een overzicht en beeld van alle activiteiten die door de vele
vrijwilligers zijn verricht. Zij zijn actief in onze werkgroepen Vogels, Planten, Jeugd, Educatie,
Excursies en de redacties van het Leeuwenboekje en de website, maar ook in het bestuur.
De IVN afdeling Leeuwarden maakt onderdeel uit van het landelijk IVN. Als IVN afdeling zijn wij een
vrijwilligers organisatie. Het zijn juist de vrijwilligers die niet alleen het gezicht bepalen van de
plaatselijk IVN afdeling maar het ook mogelijk maken dat al die educatieve natuuractiviteiten
(kunnen) worden georganiseerd.
Als bestuur hebben wij het beginsel van het vrijwilligersorganisatie zijn, hoog in het vaandel staan.
We proberen , waar dit maar mogelijk is, bij het landelijk IVN aandacht te vragen voor die
vrijwilligers, zodat wij naast de belangen van het IVN Leeuwarden, ook de belangen van de
vrijwilligers op een goede en open wijze behartigen.
Opnieuw willen wij als bestuur onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers, voor hun betrokkenheid
en voor hun inzet voor de natuur en in het bijzonder voor onze afdeling. Zonder de vrijwilligers zijn er
geen IVN activiteiten en zou onze afdeling niet functioneren zoals die nu doet.
Een woord van dank ook aan de bestuursleden, die vaak op de achtergrond hun steentje bijdragen
om de afdeling Leeuwarden te vertegenwoordigen, de belangen van de afdeling te bewaken en te
behartigen en deze ook organisatorisch en financieel draaiende te houden.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Leonieke Hoste die na twee bestuurstermijnen het
bestuur als secretaris gaat verlaten. Voor ons als bestuur was Leonieke een vraagbaak als het gaat
om het IVN en een gewaardeerd secretaris. Leonieke, dank, heel veel dank voor je vaak tomeloze
inzet voor IVN Leeuwarden, je adviezen en je betrokkenheid bij alles wat in de natuur leeft en bloeit.
Het is en was meer dan een genoegen om met jou te mogen samenwerken. We zullen elkaar blijven
ontmoeten binnen het IVN Leeuwarden.
Ook Jean-Pierre Brehen wordt vanaf deze plaats bedankt voor zijn helaas korte periode van
bestuurslidmaatschap. We zullen je enthousiasme voor de natuur gaan missen.
We zijn blij dat de redactie van het Leeuwenboekje weer een volledige bezetting kent. Ook van deze
plaats een welkom aan de nieuwe redactieleden en websitebeheerder Linda Veeman, Ben Engelen
en Jan van der Meer. Samen met Renée Ras vormen zij de redactie van Leeuwenboekje en website.
Door verhuizing naar Ameland heeft Yde Zijlstra besloten te stoppen met het redactiewerk voor het
Leeuwenboekje. Yde, bedankt voor je inzet. We zijn je als IVN afdeling Leeuwarden hier bijzonder
erkentelijk voor. Heel veel woonplezier op Ameland toegewenst.
Vooruitlopend op de besluitvorming van de ledenvergadering willen we Pieter Willem Louwsma
welkom heten als nieuwe secretaris binnen het bestuur.
Ondanks de inzet van het bestuur en de (voormalige) leden van de werkgroep Jeugd om de
activiteiten voor de jeugd te behouden, is het niet gelukt om met elkaar een oplossing te vinden.
Door (persoonlijke) verschillen van inzicht was het niet mogelijk om op één lijn te komen. Het zijn de
leden van de Werkgroep Jeugd zelf geweest die de werkgroep hebben opgeheven c.q. deze
werkgroep hebben verlaten.

Als bestuur hebben we deze stap betreurt maar ook geconstateerd dat het niet anders is. Samen
met enkele IVN leden en de werkgroep Educatie gaan we als bestuur bekijken hoe we op korte
termijn weer activiteiten voor kinderen en jeugd kunnen organiseren en opstarten.
Met waardering en respect voor hun inzet nemen we ook afscheid van de leden van de Werkgroep
Jeugd: Christine Rook, Marijke van der Veen en Wiesje Spijksma. Dank voor hetgeen jullie voor de
kinderen en jongeren vanuit de Werkgroep Jeugd hebben gedaan. We hopen en verwachten dat
jullie op een of andere wijze blijven inzetten voor de natuur en het IVN.
Klaas J. van der Heide
voorzitter
Bestuurlijk jaarverslag 2011
Het jaar 2011 was voor het bestuur een jaar met toenemende zorg over hoe we onze afdeling in de
toekomst zowel financieel als organisatorisch overeind kunnen houden.
Hoewel we als vereniging door goed bestuur en adequaat beheer van de financiële middelen door de
penningmeester een relatief kleine reserve hebben opgebouwd, zal dit op termijn niet voldoende
financiële waarborgen geven. Wel kunnen we met deze reserve eventuele financiële tegenvallers de
komende jaren opvangen, maar daar is dan wel alles mee gezegd.
Uitgangspunt hierbij is dat geplande educatieve activiteiten en cursussen van de verschillende
werkgroepen zoveel mogelijk door moeten gaan.
Het bovenstaande is reden geweest om in het najaar een open brief te schrijven aan het regionale,
provinciale en landelijk IVN. Hierin vragen wij aandacht voor alle vrijwilligers, die naar onze mening
en overtuiging samen het IVN met al zijn natuureducatieve activiteiten maken.
Tevens hebben wij gevraagd om de plaatselijke en regionale IVN afdelingen serieus te gaan nemen
en financieel te ondersteunen, door bij het opstellen van het landelijk IVN beleid rekening te houden
met die afdelingen en hun vrijwilligers. Ons uitgangspunt hierbij is dat de plaatselijke afdelingen de
vooruitgeschoven posten en antenne van het IVN zijn in de samenleving en dat zonder vrijwilligers er
geen IVN is en er geen IVN activiteiten zijn.
Op 8 december 2011 hebben we als bestuur een open, goed en kritisch gesprek gehad met
vertegenwoordigers van het regionale, provinciale en landelijk IVN. In alle voorzichtigheid begint
men er ook landelijk van doordrongen te raken dat er iets moet gaan veranderen. De eerste stappen
zijn gezet.
Het landelijk IVN is bezig met:
 het verbeteren van de communicatie naar de leden en de plaatselijke afdelingen;
 het medio april 2012 in de lucht brengen van een nieuwe website;
 het omvormen van de ledenadministratie naar een landelijke ledenadministratie;
 het invoeren van een landelijk IVN lidmaatschap waarvan de helft van het lidmaatschap terug
vloeit naar de plaatselijke afdelingen;
 het invoeren van een jeugdlidmaatschap;
 het zoeken naar meer gelden door bv. het benaderen van fondsen en bedrijven maar ook
het benaderen van de IVN leden om eventueel een extra of aanvullende bijdrage voor het
IVN te geven die bestemd zal worden voor activiteiten voor de jeugd.

Voor alle duidelijkheid: er moet nog veel worden uitgewerkt en er zal zo is toegezegd intensief
overleg worden gepleegd met de plaatselijke en regionale IVN afdelingen. Dit heeft o.a. te maken
met het gegeven dat de plaatselijke IVN afdelingen zelfstandige verenigingen zijn. Aan deze
statutaire zelfstandigheid van de IVN afdelingen zal door het landelijk IVN niet getornd worden.
Wijzigingen die de plaatselijke IVN afdelingen raken, zullen dan ook statutair aan de leden van die
plaatselijke afdelingen moeten worden voorgelegd.
We wachten als IVN afdeling Leeuwarden de ontwikkelingen verder af. Eind 2012 gaan we opnieuw
bekijken welke resultaten ten gunste van de plaatselijke afdelingen zijn bereikt. In de tussentijd gaan
wij als bestuur in 2012 het gesprek aan met de werkgroepen om aan de hand van uitgewerkte
voorstellen van het landelijk IVN de ontwikkelingen binnen het IVN te bespreken.
Zo nodig zullen wij onze leden in een extra ledenvergadering informeren en raadplegen.
Ook hebben we als bestuur het afgelopen jaar onderzocht of er elders aanvullende financiële
middelen te vinden zijn, bv. bij gemeentes, provincie en fondsen, echter door bezuinigingen is
gebleken dat hier geen mogelijkheden voor zijn.
Het bestuur heeft n.a.v. van vragen van leden in 2011 besloten om voortaan jaarlijks een ledendag te
gaan organiseren. Van onze kant is hierbij wel opgemerkt dat het bestuur zo’n ledendag niet alleen
kan organiseren. Hulp van de IVN leden is hierbij onontbeerlijk.
Voor het organiseren van een ledendag in 2012 heeft, ondanks herhaalde oproepen in o.a. het
Leeuwenboekje, nog niemand zich aangemeld. Wel is het bestuur begonnen met zich te oriënteren
op de mogelijkheden en wat het thema wordt voor de ledendag 2012.
Ook in 2011 hebben we als bestuur de districtvergaderingen bijgewoond van het IVN Consulentschap
Fryslân. Deze bijeenkomsten worden niet alleen als prettig ervaren, maar zijn ook nuttig. Hierin zijn
alle Friese IVN afdelingen vertegenwoordigd en er vindt uitwisseling van gedachten, meningen en
ervaringen in deze vergaderingen plaats.
Als zodanig ervaren wij de ondersteuning van de IVN Consulenten als waardevol.
Het jaarlijkse overleg met de coördinatoren van de verschillende werkgroepen heeft ook in 2011
weer plaats gevonden. Het bestuur hecht hier grote waarde aan omdat het voor het bestuur
enerzijds een goed moment is om elkaar te informeren en anderzijds meningen te peilen die van
belang zijn voor het besturen van de onze afdeling. Daarnaast worden de coördinatoren van de
werkgroepen regelmatig per mail door ons op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen en
buiten het IVN.
In 2011 zijn er 11 bestuursvergaderingen gehouden en 4 bijeenkomsten waarin wij met leden van
werkgroepen of de redactie van het Leeuwenboekje hebben gesproken. Met vertegenwoordigers
van het provinciale en landelijke IVN zijn 3 gesprekken geweest met daarnaast vele intensieve
(mail/telefonische) contacten met landelijke en provinciale IVN vertegenwoordigers. Ook zijn er een
6 tal contacten geweest met de gemeente Leeuwarden ( o.a. Groene Ster,natuurgebied
Zuiderburen, overlast kraaien; kappen bomen in de stad Leeuwarden; verzoeken om medewerking
aan natuureducatieve activiteiten voor o.a. jongeren).

Het ligt in het voornemen van het bestuur om in de loop van 2012 weer activiteiten voor kinderen en
jongeren te gaan organiseren. Daartoe zullen wij enkele IVN leden uitnodigen en de werkgroep
Educatie om samen te bespreken hoe en op welke wijze hieraan invulling kan worden gegeven.
Als bestuur zijn we blij dat we de vacature van secretaris hebben kunnen invullen.
Wel is er nog één vacature binnen het bestuur voor de functie van algemeen bestuurslid
Ook voor deze vacature zijn verschillende oproepen gedaan maar tot nu toe is deze vacature nog niet
opgevuld.
Februari, 2012

2. Notulen ledenvergadering 2011
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig na bericht:

Dinsdag 22 maart 2011 aanvang 19.30 uur.
Kerkelijk centrum De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden
(Camminghaburen)
20 leden
Durk Weijma, Harry Valk en Freerk Kalsbeek

1. Welkom door Klaas van der Heide, voorzitter
Klaas leest een gedicht voor van Toon Hermans.
Deze avond zijn er wat minder leden aanwezig dan gebruikelijk. Dit komt door het samenvallen van
de vergadering met de vogelcursus van de Vogelwerkgroep en van de vergadering van It Fryske Gea/
SOVON.
2. Mededelingen vanuit het bestuur
Vrijwilligerswerk:
Bij het bestuur is de vraag binnengekomen of het mogelijk is dat aan vrijwilligers die bv. actief zijn in
één van de werkgroepen een vrijwilligersvergoeding kan worden verstrekt.
Dit is niet mogelijk omdat hier geen budget voor is.
Wel hebben we een aardig bedrag op de bank staan, maar deze reserve houden we “voor
noodgevallen” achter de hand voor de werkgroepen, cursussen of het Leeuwenboekje.
Wanneer er voor cursussen of excursies een deskundige wordt uitgenodigd, kan de werkgroep dit
aan het bestuur voor leggen. Er wordt dan gekeken of hier geld voor kan worden vrijgemaakt.
Tevens is het bestuur aan het onderzoeken of er ook subsidiemogelijkheden zijn.
Met hulp van het consulentschap proberen we geld uit Amsterdam (Het Landelijk IVN) te krijgen. Dit
wordt een gezamenlijke actie van de werkgroepen.
Helaas is de verhouding tussen IVN Amsterdam en de afdelingen niet optimaal.
Acquisitie:
De opbrengsten uit reclame in het Leeuwenboekje loopt al een paar jaar terug. Het zou mooi zijn als
er iemand is die zich wil gaan bezighouden met het werven van nieuwe adverteerders.
Bij deze: een oproep.
Ook als u iemand weet die wil adverteren in het Leeuwenboekje: neem contact op met het bestuur!

Website:
We zijn blij en trots dat onze website er zo netjes en verzorgd uitziet. Renée Ras wordt hartelijk
bedankt voor alle energie die ze hierin steekt.
We zijn nog op zoek naar iemand die zich bezig wil houden met de redactie van de website.
Leeuwenboekje digitaal?:
Het bestuur is aan het onderzoeken of het Leeuwenboekje ook digitaal toegezonden kan gaan
worden aan de leden. Dit spaart kosten en papier.
Hier kleven wel een aantal bezwaren aan, waaronder privacy.
Wordt vervolgd.
Opgemerkt wordt dat het punt van privacy ondervangen kan worden als het IVN-lid een extra
mailbox aanvraagt waar het Leeuwenboekje naar toe gezonden kan worden.
We nemen dit mee in onze overwegingen.
Ledendag:
We hebben besloten dit jaar geen ledendag te organiseren, maar dit om het jaar te doen.
Wel staat de ledendag op de begroting van 2011. Samen met het bedrag voor 2012 hebben we dan
een leuk budget om er in 2012 wat moois van te maken.
Het Landelijk IVN organiseert dit jaar wel een ledendag (september/oktober?). Dit jaar vindt dit in
Fryslân plaats. We horen hier binnenkort meer over.
Werkgroep Jeugd:
Onlangs heeft het bestuur een gesprek gehad met de leden van de werkgroep Jeugd.
Gezamenlijk hebben we afgesproken dat we gaan bekijken hoe we deze werkgroep qua coördinatie
en activiteiten beter kunnen invullen en ondersteunen.
Jean-Pierre zal zich hiermee bezig houden.
Vogelkijkhut:
Eerde Koopmans heeft ons vorig jaar verteld dat de wijk Camminghaburen een geldbedrag heeft
gekregen om een vogelkijkhut te realiseren in de Groene Ster. De definitieve plaats moet nog worden
bepaald. De vraag is gekomen welke naam er verbonden moet gaan worden aan de kijkhut. Hier
wordt nog over nagedacht.
3. Benoeming Jean-Pierre Brehen tot algemeen bestuurslid
Tijdens de ledenvergadering van 6 april 2010 is van de kant van het bestuur al de mededeling gedaan
dat het bestuur weer voltallig is met komst van Jean-Pierre Brehen.
Het bestuur stelt voor Jean-Pierre Brehen conform de statuten te benoemen tot algemeen
bestuurslid van de IVN afdeling Leeuwarden e.o.
De leden gaan akkoord met de benoeming van Jean-Pierre Brehen als algemeen bestuurslid.
4. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 6 april 2010
Vanuit de werkgroep Jeugd wordt de vraag gesteld of deze werkgroep nog om tafel gaat met de
werkgroep Educatie. Jean-Pierre zal zich hiermee bezig houden.
Verder zijn er over het verslag geen opmerkingen of vragen, waarna het verslag wordt vastgesteld.

5. Bespreken en vaststellen jaarverslag 2010
Over het verslag zijn geen opmerkingen of vragen, waarna het verslag wordt vastgesteld.
6. Bespreken en vaststellen financieel jaarverslag 2010 ( Maud von Ende)
Maud geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2010.
Enkele punten uit de toelichting:
o Het afgelopen jaar hebben we met een klein positief saldo kunnen afsluiten terwijl er in de
begroting over 2010 nog werd uitgegaan van een negatief saldo van €.150,-- Dit komt o.a.
door een bijdrage van IVN Nederland van €.100,-- in het kader van de viering van het 50-jarig
jubileum
en een schenking van €.50,-o De advertentieopbrengsten zijn wederom fors gedaald.
o De kosten voor de Ledendag bedragen €. 609,06. Begroot was €. 300,--. Hiervoor is gekozen
omdat er in 2009 geen ledendag gehouden is terwijl hiervoor wel €. 300,-- was begroot.
Vooruitblik:
Om meer financiële ruimte te genereren voor diverse werkgroepen, proberen wij in 2011 de druk- en
verzendkosten van het Leeuwenboekje te verlagen en gaan wij wegen bewandelen om bij diverse
instanties subsidiegelden aan te vragen.
7. Verslag kascommissie en het decharge verlenen van de penningmeester
Frans Hoogland en Teatse van der Zee, leden van de kascommissie 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
Teatse van der Zee treedt af als kascommissielid, Frans Hoogland
blijft nog een jaar aan. Als nieuw kascommissielid wordt Ben Engelen
voorgesteld. Hij zal het komende jaar deze functie vervullen.
8. Rondvraag en sluiting
Gevraagd wordt of het IVN iets kan doen aan de loslopende
honden op het nieuwe fietspad achter de wijk Zuiderburen.
Klaas zal contact op nemen met de desbetreffende ambtenaar.
De vergadering wordt gesloten.

3. De werkgroepen
3.1. De Vogelwerkgroep
In het verslagjaar waren er geen wijzigingen in de samenstelling van de Vogelwerkgroep. De
Vogelwerkgroep bestond in 2011 uit 16 leden. De Vogelwerkgroep kent vijf subwerkgroepen, n.l. één
voor vogelcursussen voor beginners, één voor vervolgvogelcursussen, één voor themacursussen, één
voor de Vogelochtenden en één voor de Vroege Vogelexcursies en Struintochten, die in
samenwerking met de werkgroep “Excursies” van het IVN Leeuwarden e.o. worden georganiseerd.
De volledige Vogelwerkgroep kwam in het verslagjaar eenmaal bijeen en wel op 14 september.
Daarnaast overlegden de subwerkgroepen een aantal malen afzonderlijk en waren er frequent
mailcontacten. De samenstelling van de Vogelwerkgroep was in 2011 als volgt:
Tonny Biesterbosch
Jan de Boer
Douwe de Boer
Anne Bosma
Adrie den Haan
Tjeerd de Jong
Marjan Koeze
Jan Kramer

Wergea
Jellum
Leeuwarden
Leeuwarden
Oentsjerk
Leeuwarden
Leeuwarden
Leeuwarden

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

Gytsjerk
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 november 2010 – mei 2011 werd een vervolgvogelcursus georganiseerd waaraan 25
mensen deelnamen. De beginnerscursus "Vogels en vogelherkenning", die in de periode februari mei 2011 plaatsvond, telde 27 deelnemers. Beide cursussen bestaan uit een aantal theorieavonden
met beamerpresentaties en excursies naar vogelrijke natuurgebieden. Omdat er geen zaal
beschikbaar was in het zalencentrum Kurioskerk, waar de theorieavonden vanaf 2003 plaatsvonden,
werden de cursusavonden in het zalencentrum Fenix in Leeuwarden gehouden. In januari 2012 is een
nieuwe vervolgvogelcursus gestart met 24 deelnemers, die voor een deel gerekruteerd zijn uit de
deelnemers aan de hiervoor genoemde beginnerscursus. In de periode januari - mei 2012 is er ook
weer een beginnerscursus met 23 deelnemers.
3.1.2. Themacursussen
Op 5 februari werd de themaochtend “Wintergasten en thuisblijvers langs de Friese Waddenkust”
gehouden met 22 deelnemers. De themaochtend bestaat uit een korte beamerpresentatie op locatie
met aansluitend een excursie. Eind mei werd de themacursus "Observeren en ringen van
dagroofvogels" met 19 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 20 deelnemers. De themaochtend en themacursussen
voorzien duidelijk in een behoefte. Er zijn meer aanmeldingen dan het maximale aantal mensen dat
kan deelnemen waardoor met wachtlijsten gewerkt moet worden.

3.1.3. De Vogelochtenden
In 2011 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. De Vogelochtenden
krijgen een vervolg in 2012.
3.1.4. De 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 16 deelnemers maakten het ontwaken van de natuur in het moerasgebied met
veel riet- en struweelvogels van nabij mee. Op 5 juni was er voor de vierde 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 15 enthousiaste deelnemers het er over eens dat het een heel bijzondere ervaring
was. De Vroege Vogelexcursie en de struintocht zullen in 2012 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.
3.1.6. De toekomst
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 750 mensen aan
deze cursussen deelgenomen. In het verleden moest vanwege de grote belangstelling met
wachtlijsten worden gewerkt. De laatste jaren kost het wat meer moeite voldoende deelnemers voor
deze cursussen te krijgen. Waarschijnlijk is er sprake van enige verzadiging. Mogelijk vormen de
deelnamekosten van € 80 in deze tijd van economische teruggang voor een aantal mensen een
probleem.
Daarnaast 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 2012 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 eind augustus hebben Jan v.d. Meer, Margriet Kampman en Daan van Zomeren
elke week een avond-plantenexcursie georganiseerd op verschillende plaatsen in en om de stad.
Extra excursies waren er op:
20 februari: Een knoppenexcursie in het Rasterhofpark in Sneek, o.l.v. Hinko Talsma.
16 april: Een Stinzenplantenexcursie bij Martenastate, o.l.v. Klaske Stegenga en Daan van Zomeren
23 april: Een Stadsplantenexcursie , omgeving Emmakade
12 mei: Snakkerburen/ Bonke beide o.l.v. Harry Waltje (docent plantencursus)
11 Sept: Stadsplantenexcursie Binnenstad/Emmakade o.l.v. Jan van der Meer en Margriet Kampman.
9 oktober: Bomenexcursie Prinsentuin/ Rengerspark o.l.v. Daan van Zomeren.
Gemiddeld zijn er bij de plantenexcursies 10 á 12 deelnemers geweest.
24 november organiseerde de Plantenwerkgroep (met dank aan IVN) een Winterplantenavond in
Partoer, waar Piet Heemskerk en Wim Gosens vertelden over recente plantenvondsten en over de
plantenkennis die er in de 18e eeuw en in de middeleeuwen al was.
Er waren 18 belangstellenden.
Mede dankzij acties van het Milieuplatform tegen het plan van de gemeente de gifspuit weer in te
voeren , waaraan Daan van Zomeren heeft meegewerkt, zal onkruid de komende jaren, en hopelijk
blijvend, niet chemisch worden verwijderd.
Een voorstel van Daan van Zomeren aan de gemeente voor het verspreiden van een populaire
“Groenkaart” wordt na 3 jaar alsnog gerealiseerd in de vorm van 'n eenmalige Huis aan Huis
groen/wandel/fiets krant die eind februari verschijnt.
De bedoeling voor 2012 is weer wekelijks mails te versturen voor avondexcursies.
Naast de reeds aangekondigde excursies die in het Leeuwenboekje vermeld staan, worden er nog
meer excursies, onder deskundige leiding, bekend gemaakt.
Daan van Zomeren, coördinator Plantenwerkgroep

3.3. Werkgroep Excursies
De naam ‘werkgroep excursies’ is vervallen. Er is nu alleen nog een contactpersoon
voor de excursies : Klaske Stegenga
Op 10 april was er een Stinzenplanten excursie bij Martenastate in samenwerking met de
plantenwerkgroep. De excursie werd bijgewoond door een groepje vrouwen van Texel. Zij hadden
speciale belangstelling voor de stinzenplanten.
Op 1 okt. was de paddenstoelexcursie in het bos van Ypey. Deze excursie wordt traditiegetrouw
gegeven door Gosse Haga. Er waren 22 deelnemers.
Het was een goed paddenstoeljaar en we vonden weer heel veel soorten.
Op 15 okt. was er een paddenstoelexcursie bij Staniastate.
Het was bijzonder mooi herfstweer. Er waren 17 deelnemers waaronder een 8 tal kinderen.
Eén jongen had een lijstje van 10 soorten paddenstoelen meegenomen. Hij had van school de
opdracht om deze soorten te zoeken en te fotograferen. We vonden 9 van de 10 soorten.
Dit jaar waren er enorme reuzenzwammen te zien.
Voor het eerst vonden we hier de oranje/rode strofaria.
Klaske Stegenga, contactpersoon Excursies
3.4 Werkgroep Jeugd
Onze werkgroep bestond begin 2011 uit Christine, Wiesje, Marijke en Maaike.
Maaike is in 2011 gestopt. En Marijke is gestopt maar wilde wel terugkomen als ze weer tijd had.
Ook waren er 2 vrijwilligsters via de vrijwilligersvacaturebank bijgekomen.
Iris en Natasja. Iris is gestopt wegens andere werkzaamheden.
3.4.1 Activiteiten
In 2011 hebben we weinig activiteiten georganiseerd.
Dit kwam door persoonlijke omstandigheden van onze werkgroepleden.
De weidevogelexcursie ging niet door omdat Anne Venema deze excursie niet meer wilde doen.
In het voorjaar hebben we een knutselactiviteit georganiseerd in de bibliotheek.
De kinderen hebben vogels geknutseld en getekend. Kinderen konden vogels uitknippen
en op een stokje lijmen en met veren konden ze er een staart aanmaken.
In oktober hebben we samen met Vijversburg de ‘Nacht van de nacht’ georganiseerd.
Dit was een groot succes. Er hebben 250 mensen aan meegedaan.
Er was een route uitgezet met verschillende opdrachten.
Zoals een rebus en een stukje door het donker lopen langs een touw.
Met een zaklantaarn schijnen op reflectoren. In een voeldoos voelen: wat zit erin?
De dag erna hebben we een activiteit braakballen pluizen georganiseerd in de bibliotheek.
Dit vonden de kinderen erg leuk.
In 2011 is de werkgroep jeugd opgeheven.
Dit komt door te weinig medewerkers van de werkgroep jeugd.
En tevens door problemen met het bestuur.
Christine Rook, coördinator werkgroep Jeugd

3.5. Werkgroep Educatie
In 2011 ben ik met drie groepen BSO, vijf groepen Zorgboerderij en vijf groepen van Kinnik actief
geweest.
Bij elkaar zijn dat 20 dagen van activiteiten met de kinderen.
Bij alle groepen betrof het kinderen van 7 t/m 14 jaar. Eerst werd er voor elke groep steeds een
theoretische ochtend georganiseerd met een beamervoorstelling, ondersteund door natuurlijke
materialen.
Kinderen konden plantjes en slakjes onderzoeken, vogeleitjes en vogels leren kennen. Ook werden
enkele bomen besproken, hun functie, voorkomen en ze leren herkennen via spelletjes.
Er werden ook eetbare plantjes in kleine hapjes en drankjes geprobeerd, zoals jam en pannenkoeken
met vlier, vlierbeshoestdrank, pinksterbloempannenkoeken, roomkaasjes met kruiden zoals kleine
veldkers, herderstasje, duizendblad, madeliefje, viooltje etc. De kinderen vonden dat spannend.
Vervolgens kijken ze ook anders naar de natuur, ze merken de plantjes op wanneer we een andere
dag de natuur intrekken.
Leiding en/of leraren waren bijzonder enthousiast en er werd gevraagd voor 2012 een vervolg in
dezelfde sfeer te verzorgen.
In de schoolvakantie heb ik 2 weken programma's voor de natuur verzorgd voor groepen van Kinnik
(Jeugd GGZ).
Deze zijn gebaseerd op voorlichting, onderzoeken en beleven.
In Groningen heb ik in mei een middag verzorgd over gallen in het kader van biodiversiteit. Het
leverde heel wat vondsten en nieuw “gal-enthousiasme”op.
Voor Volwassenen: Juni: Excursie Potmarge en Mei: Excursie Griekenland-Turkije.
Violet von Kruchten, coördinator werkgroep Educatie
3.6. Website IVN Leeuwarden
Eigenlijk is het jaar 2011, voor wat de website zelf betreft, een saai jaar geweest. De site heeft
namelijk technisch gezien geen ontwikkelingen doorgemaakt. Ik heb een poging gedaan om
statistische gegevens te verzamelen over pageviews en aantallen bezoekers.
Het is helaas bij een poging gebleven, omdat ik steeds het updaten van website-inhoud belangrijker
vond.
Onzichtbaar op de achtergrond waren in 2011 wel spannende ontwikkelingen.
Ten eerste is de IVN -Landelijk bezig om een nieuwe website te laten ontwikkelen als onderdeel van
het project ICT vernieuwing bij IVN.
Door middel van het verspreiden van een uitgebreide vragenlijst onder de afdelingsbesturen werden
de afdelingen betrokken en konden hun wensen en eisen in kaart gebracht worden. Ik heb de
vragenlijst ingevuld en aangegeven dat ik op de hoogte wilde blijven van de voortgang van dit
project.
Ook is er in Utrecht een bijeenkomst geweest waar diegenen die op de enquête hadden gereageerd
de mogelijkheid kregen om de plannen te bekijken en mee te denken, zodat in het programma van
eisen ook de inzichten van de afdelingen konden worden meegenomen. Van belang was vooral dat
IVN afdelingen meer zichtbaar zouden moeten zijn op de landelijke site en dat zij toch ook de
mogelijkheid zouden moeten krijgen om hun afdelingssite een eigen gezicht te geven.

De nieuwe site moet beter doorzoekbaar worden bijvoorbeeld vanuit Google, waardoor mensen
sneller bij een IVN activiteit uitkomen, wanneer ze zoeken op internet.
Het is de bedoeling dat nieuwe IVN site dit voorjaar gelanceerd wordt.
Ten tweede is er door de verhuizing van Yde naar Ameland en de daaruit volgende redactie vacature
een zeer welkome aanvulling gekomen op de website redactie namelijk Jan van der Meer. Onze
samenwerking is in januari 2012 gestart en dat is nu al te zien op de website.
Ik hoop dat wij samen de komende ontwikkelingen kunnen volgen. Ik verwacht dat onze, technisch
toch wel wat verouderde, site aan het eind van het jaar is vervangen. Het voorproefje dat ik heb
gezien van de vernieuwde IVN website ziet er veelbelovend uit.
Renée Ras, redactie website
3.7. Leeuwenboekje
Evenals vorige jaren zijn er weer 4 edities van ons Leeuwenboekje uitgebracht met 32 à 36 pagina’s
aan fijne gebeurtenissen. De jeugd kreeg hiervan 4 à 8 pagina’s.
De wintereditie startte met een ode aan onze vrijwilligers. Meerdere mensen werden door onze
vaste journalist Corrie Kruiswijk geïnterviewd. Zo kwamen in de wintereditie naar voren de heren
Anne Bosma en Jos Zimmermann. In het lentenummer waren dit Jean Pierre Brehen en Marijke van
der Veen en in de zomer waren dit Pé van Dam. In de herfst kwam de redactie van het
Leeuwenboekje- Renée Ras en Yde Zijlstra- in beeld. In de laatste wintereditie waren dit Leonieke
Hoste en ons nieuwe bestuurslid Pieter Willem Louwsma.
In de zomereditie had het bestuur aangegeven dat onderzocht zou worden of het Leeuwenboekje
ook digitaal kan worden toegezonden. Dit spaart kosten en papier, maar er zijn ook een aantal
bezwaren waaronder privacy. Efficiënt en van deze tijd, maar een boekje kun je fijn eens in de trein
lezen. We zullen hier nog wel eens wat over horen.
Verschillende van bovengenoemde personen hebben helaas hun activiteiten voor onze vereniging
moeten opzeggen. Zo heeft Yde Zijlstra zijn redactiewerk voor het Leeuwenboekje gestopt vanwege
zijn verhuizing naar Ameland. Na een oproep van het bestuur hebben gelukkig Ben Engelen en Linda
Veeman de redactie van het Leeuwenboekje overgenomen.
Renée Ras zal zich in de toekomst meer inzetten voor onze website met assistentie van Jan van der
Meer. Dit alles naast de ledenadministratie.
Al met al is de nieuwe redactie van het Leeuwenboekje al weer enthousiast aan de slag met al een
mooie lente-editie.
Yde Zijlstra, redactie Leeuwenboekje

3.8. Ledenadministratie.
Eigenlijk zijn er drie systemen waarin de leden de kern zijn namelijk:
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.
Elk jaar weer blijkt het een kunst om die drie verschillende systemen op elkaar te laten aansluiten.
Helemaal precies kloppen doet het niet, omdat alle systemen 3 verschillende doelen hebben en 3
verschillende begin- en eind- en peildata. En ja er moet een datumgrens zijn, maar leden zijn mensen
en die houden zich niet steeds aan een datum.
Ron, de vroegere penningmeester die ook de ledenadministratie erbij deed, had het aansluiten van
systeem 1 en 2 goed geregeld. Maar hij verzuchtte elke keer dat de aansluiting op de landelijke
database bijna onbegonnen werk was. De controle van de lijsten kostte heel veel tijd. Hij liet mij zien
hoe die lijsten werden aangeleverd.
Toen ik begon met deze klus, heb ik ervoor gekozen om de ledenadministratie te doen in een
database en niet in Excel (spreadsheet programma). In een database kun je vragen
(query’s)vastleggen waarop je elke keer een actueel antwoord krijgt. Ook heb ik daarin gegevens
gezet die door de landelijke IVN werden gebruikt en natuurlijk onze eigen gegevens.
De antwoorden uit de database kun je weer als lijsten naar Excel brengen of printen als
adresetiketten. Dit werkt fantastisch bij veel gegevens en dus voor de verzending van het
Leeuwenboekje of een uitnodiging voor een ledenvergadering.
Maar voor zo’n systeem hebben wij eigenlijk net te weinig mutaties. Dan kun je een brief net zo goed
even met de hand invullen en een envelop schrijven in plaats van in Word samenvoegen. Leden
melden zich ook nooit allemaal tegelijk aan, soms is net alles verwerkt en dan rolt er de volgende dag
een nieuw formulier in de brievenbus. Zo kan het wel eens iets langer duren voordat een
welkomstpakketje door mij wordt verstuurd.
Wanneer je het jaar 2011 vergelijkt met 2010 dan valt op dat er minder leden hun lidmaatschap
hebben opgezegd in 2011, maar er zijn ook minder leden bijgekomen.
In totaal is ons ledenaantal helaas met 3 leden gedaald en ook in januari ontving ik nog 2
opzeggingen,eigenlijk voor eind 2011, zodat we nu het jaar beginnen met 231 leden.
Zie voor details het overzichtje hieronder.
Renée Ras
.
Verzending naar alle leden
Verzending Leeuwenboekje
B-leden regio
A-leden IVN lid
c-leden huisgenootleden
Alle personen voor telling

dec-11
1 brief per gezin
Gaat ook naar externen

jan-12
215
232
30
185
18
233

213
230
29
184
18
231

.
Opzeggingen totaal
Opzeggingen A-leden IVN lid
Opzeggingen B-leden regionaal
Opzeggingen C-leden huisgenoot
Nieuwe leden totaal
Nieuwe A-leden
Nieuwe B-leden
Nieuwe C-leden

Bij:
1 januari 2011
Opzeggingen per 1 jan, na 1 jan.
ontvangen
Opzegging
Nieuwe leden 1e kw. : Vanuit
Vogelcursussen
Nieuwe leden 1e kwartaal : overig
Ultimo 1e kwartaal:
Nieuwe leden 2e kwartaal : Vanuit
vogelcurussen
Nieuwe leden 2e kwartaal: Overig
Beeindiging met directe ingang
Ultimo 2e kwartaal:
Nieuwe leden 3e kwartaal: Vanuit
vogelcurussen
Nieuwe leden 3e kwartaal: Overig
Beeindiging
Ultimo 3e kwartaal:
Nieuwe leden 4e kwartaal: Vanuit
vogelcurussen
Nieuwe leden 4e kwartaal: Overig
Beeindigingen
Ultimo 4e kwartaal
Royementen per 1 januari
a. Zelf opgezegd, verplichtingen
voldaan

31-12-11

2011
16
10
4
2
13
10
2
1

2012
2
1
1
0
0
0
0
0

Af:

Totaal
236

A-leden
184

B-leden
32

C-leden
20

-4

232
232

-1

-2

-1

238
241
241

5
2
190

241
244
242
242

2
-1
191

32

-1
19

242
242
241
241

-1
190

32

19

6
3

3
-2

-1

1
1
31

20

1

191
-1

32

19

-1

241
242
242
242
241

-8

233

-5

-2

-1

-16

233

185

30

18

233

185

30

18

1

13

2010
20
14
5
1
21
11
7
2

1

5. Financieel verslag over kalenderjaar 2010
5.1. Algemeen
Het resultaat over het afgelopen boekjaar is € 838,29 positief.
In de begroting over 2011 werd nog uitgegaan van een negatief resultaat van € 150,-.
De voornaamste redenen zijn: positief resultaat vogelcursussen, meer advertentieopbrengsten;
lagere jaarvergaderingskosten en lagere overige kosten.
5.2. Kascommissie
Op 28 februari 2012 kwam de kascommissie, bestaande uit de heren F. Hoogland en B. Engelen,
bijeen om de bescheiden over het kalenderjaar 2011 te controleren. Op basis van dit onderzoek zijn
zij van mening dat de financiele verantwoording op de juiste wijze heeft plaats gevonden. De
kascommissie wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage.
5.3. Contributies
De contributieopbrengst bedraagt € 4.046,25 waartegenover een afdracht staat aan IVN Nederland
van € 1.597,95 en een afdracht aan het IVN Consulentschap Friesland van € 175,16.
5.4. Cursussen
De Vogelcursussen trekken nog steeds veel belangstellenden. De totale kosten zijn lager dan
verwacht, waardoor er een positief resultaat is ontstaan van €198,21. Ook de verschillende

andere werkgroepen zijn volop actief.
5.5. Overig inkomsten
Vanaf 2009 zijn de rentepercentages op spaar- en depositorekening gedaald. De totale ontvangen
rente bedraagt € 183,43.
5.6. Leeuwenboekje
De advertentieopbrengsten zijn gestegen. De Leeuwenboekjes worden verzonden via Friesland Post.
De portikosten in 2011 zijn hoger uitgevallen.
5.7. Ledendag
De ledendag is in 2011 niet gehouden. Begroot was € 300,-. Vanwege de te verwachten
belangstelling voor de ledendag 2012 is de voorziening verhoogd naar € 500,-.
5.8. Algemene Ledenvergadering
De kosten voor de Ledenvergadering bedragen €. 264,84. Begroot was €. 400,--.
5.9. Overige kosten
Kosten Bestuur, Representatiekosten en kosten Werkgroepen zijn lager dan begroot.
5.10 Algemeen
Bij diverse instanties hebben wij gekeken of IVN Leeuwarden in aanmerking kan komen voor
subsidiegelden. Vanwege de bezuinigingen en de regels komen wij hiervoor niet in aanmerking.
Bij deze bedank ik alle vrijwilligers van IVN Leeuwarden voor hun enorme bijdrage.
Maud von Ende, penningmeester

