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2010
IVN Leeuwarden e.o.

Door:
Leonieke Hoste (secretaris)
Met dank aan:
Klaas van der Heide, Maud von Ende, Yde Zijlstra, Renée Ras,
Durk Weijma, Klaske Stegenga, Daan van Zomeren, Violet von Kruchten en Christine Rook

Bestuurlijk jaarverslag 2010
Het jaar 2010 was voor het bestuur van de IVN afdeling Leeuwarden e.o. een jaar van verder
uitbouwen van de activiteiten van de afdeling.
Het bestuur van de afdeling is compleet nu we met vijf bestuursleden zijn.
Binnen het bestuur zijn de taken als volgt verdeeld:
Klaas van der Heide
Rinze de Vries
Leonieke Hoste
Maud von Ende
Jean-Pierre Brehen

voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid.

Rinze de Vries onderhoudt de contacten met de redactie van het Leeuwenboekje en de websitebeheerder.
Jean-Pierre Brehen is contactpersoon naar de werkgroepen die actief zijn binnen de afdeling
Leeuwarden.
Maud von Ende is als penningmeester geheel ingewerkt en beheert op een adequate en zorgvuldige
wijze de penningen van onze afdeling.
Leonieke Hoste is de centrale contactpersoon van de afdeling en een vraagbaak voor het bestuur,
waar we bijzonder blij mee zijn. In 2012 komt de functie van secretaris vacant ten gevolge van het
periodiek aftreden van Leonieke en ontstaat er een vacature in het bestuur.
Klaas van der Heide en Rinze de Vries vertegenwoordigen de afdeling naar het Districtoverleg van
het IVN Consulentschap Fryslân en onderhouden de contacten met diverse instanties, waaronder het
landelijk IVN, gemeenten, etc.
De IVN afdeling Leeuwarden e.o. staat en valt met de inzet van vele vrijwilligers die het mogelijk
maken dat de vele activiteiten op het terrein van natuureducatie in zo breed mogelijke zin kunnen
worden uitgevoerd.
Het bestuur is er trots op dat deze vrijwilligers het gezicht bepalen van het IVN Leeuwarden en wil in
dit jaarverslag dan ook de erkentelijkheid en waardering uitspreken voor het vele werk dat zij, ieder
op zijn of haar eigen manier, verzetten.
Zonder hen is het niet mogelijk dat het IVN Leeuwarden alle activiteiten kan uitvoeren. Chapeau!
We rekenen ook in 2011 op de medewerking van de vrijwilligers.
De verschillende werkgroepen binnen de afdeling Leeuwarden, zoals de werkgroep Vogels, de
werkgroep Planten, de werkgroep Excursies, de werkgroep Educatie, de werkgroep Jeugd, de
Redactie van het Leeuwenboekje en de Websitebeheerder, vormen het hart van onze afdeling. Met
een breed aanbod van activiteiten geven deze werkgroepen het IVN Leeuwarden een eigen gezicht,
dat zowel door de leden als door belangstellenden worden gewaardeerd.
In dit jaarverslag zult u een overzicht vinden van alle activiteiten die, in 2010, in en om de IVN
afdeling Leeuwarden e.o. door de werkgroepen en de vrijwilligers zijn georganiseerd.
Ook kunt u deze activiteiten terugvinden op de website van het IVN Leeuwarden
(www.ivnleeuwarden.nl )en in het Jaaroverzicht Composiet, een uitgave van het IVN Consulentschap
Fryslân waarin u alle (jaar)activiteiten van de Friese IVN afdelingen kunt vinden.
De afdeling Leeuwarden is een van de grootste IVN afdelingen in Friesland en zit landelijk qua grootte
in de top tien van het IVN.
Op zich is dit niet zo belangrijk, maar het zegt wel iets over de betrokkenheid van de mensen bij de
natuur en in het bijzonder die van onze leden. Meer dan tweehonderddertig leden vormen de
afdeling Leeuwarden. Het geeft een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid dat zo velen het

IVN Leeuwarden steunen, zodat wij als afdeling de natuur onder de aandacht van een breed
publiek, jong en oud, kunnen blijven brengen.
Zoals wij al in het vorige jaarverslag hebben vermeld is de werkgroep Educatie in 2010 met
enthousiasme van start gegaan. Violet von Kruchten is de stimulerende kracht achter deze
werkgroep die vanuit o.a. de basisscholen en in nauwe samenwerking met het basisonderwijs de
natuureducatie binnen scholen en groepen gestalte wil geven.
Vanuit het bestuur is en wordt ( extra) aandacht besteed aan de werkgroep Jeugd. Samen met deze
werkgroep wordt gekeken hoe de activiteiten kunnen aansluiten op de wensen en behoeften van
kinderen en vragen van ouders.
Ook de jeugdpagina Oele de Uil in het Leeuwenboekje is daarbij een aandachtspunt en onderwerp
van gesprek. Hoewel de werkgroep Jeugd genomineerd was voor een landelijke prijs van het IVN in
het kader van het jubileum, is de groep helaas buiten de prijzen gevallen.
In 2010 hebben studenten van het Van Hall-Larenstein Instituut meegedaan met de door werkgroep
Vogels georganiseerde vogelcursussen. Deze samenwerking wordt van beide kanten als positief
plezierig ervaren.
Studenten van het Van Hall weten de cursussen van de Vogelwerkgroep te vinden en te waarderen
en nemen hier met enthousiasme aan deel.
De Vogelkijkochtenden mochten zich in 2010 verheugen op een vaste groep van deelnemers,
hoewel het winterweer zo nu en dan niet bepaald meewerkte.
De nieuwe vogelkijkhut in het Groene Stergebied van de gemeente Leeuwarden zal in 2011/12
worden gerealiseerd.
Naast de cursussen/excursies van de Plantenwerkgroep heeft deze werkgroep op verzoek van de
gemeente Leeuwarden in 2010 meegewerkt aan een inventarisatie van planten in het Groene Ster
gebied. Deze activiteit zal in 2011 worden voortgezet.
In 2010 is door leden van de Plantenwerkgroep een basiscursus planten georganiseerd. Hiervoor
bestond ruime belangstelling.
De activiteiten van de werkgroep Excursies mochten zich ook in 2010 verheugen op een goede
belangstelling.
Het bestuur hecht grote waarde aan het hebben van een afdelingsblad, omdat dit een belangrijk
informatie- en communicatiemiddel is naar de leden. We zijn de redactie (Yde Zijlstra en Renée Ras)
van het Leeuwenboekje en de schrijvers erkentelijk dat zij viermaal per jaar een informatief en
prettig leesbaar afdelingsblad realiseren.
De website van de IVN afdeling Leeuwarden e.o. voorziet ook als een informatiemogelijkheid in een
gestaag toenemende behoefte en belangstelling. De websitebeheerder Renée Ras heeft de website
een eigen herkenbaar gezicht gegeven waarin allerlei activiteiten staan vermeld die het zeker de
moeite waard maken om er een kijkje te nemen.
In september 2010 is een geslaagde leden(mid)dag georganiseerd, die door ruim vijftig leden is
bezocht en door hen zeer is gewaardeerd. In principe ligt het in de bedoeling om in 2012/13 weer
een ledendag te organiseren.
Ook in 2010 zijn door het bestuur de districtsvergaderingen van het IVN Consulentschap Fryslân
bijgewoond. Deze bijeenkomsten worden als waardevol ervaren, omdat er een uitwisseling plaats
vindt van informatie/activiteiten uit de verschillende Friese IVN afdelingen, het Consulentschap en
het landelijke IVN.
Samen met het IVN Consulentschap Fryslân wordt er ook in 2011 gekeken naar hoe en op welke
wijze de contacten tussen het landelijk IVN en de plaatselijke afdelingen verbeterd kunnen worden.
Hoewel er aanzetten tot verbetering zijn, zijn wij als bestuur nu niet direct enthousiast over de
manier en de wijze waarop het landelijk IVN met de IVN afdelingen omgaat.
Namens het bestuur van de IVN afdeling Leeuwarden e.o.,
Klaas van der Heide, voorzitter.

2. Notulen ledenvergadering 2010
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig na bericht:

Dinsdag 6 april 2010 aanvang 19.30 uur.
Kerkelijk centrum De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden
(Camminghaburen)
28 leden
Ottoline v.d. Kreek, Nico Rodenhuis en Klaske Stegenga

1. Welkom door Klaas van der Heide, voorzitter
Klaas leest een gedicht voor over natuurbeleving.
Aan de agenda wordt toegevoegd het punt ‘begroting voor 2010’.
Tevens zal Eerde Koopmans ons op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen rond de
vogelkijkhut.
2. Mededelingen vanuit het bestuur
Er zijn verschillende goede berichten.
Jean Pierre Brehen heeft aangegeven belangstelling te hebben voor een functie binnen het bestuur.
Hij zal de komende bestuursvergadering bijwonen. De vacature voor een algemeen bestuurslid is
hierbij ingevuld.
Eveneens goede berichten zijn ‘de geboorte’ van twee nieuwe werkgroepen. Dit zijn de werkgroep
Planten met als coördinator Daan van Zomeren en de werkgroep Educatie waarbij Violet von
Kruchten de coördinator zal zijn.
Van Hall/ Larenstein:
De samenwerking met Van Hall/ Larenstein verloopt plezierig.
Verschillende studenten hebben cursussen bij onze afdeling gevolgd en zijn daar enthousiast over.
BMP-cursus:
De Vogelwerkgroep is gestart met een nieuwe BMP-cursus. Dit in samenwerking met SOVON.
Drie van de vier praktijkleraren komen bij het IVN vandaan.
Er hebben zich 20 deelnemers aangemeld.
Natuurgidsencursus:
15 September 2010 organiseert het IVN Consulentschap Fryslan weer een natuurgidsencursus.
Aanmelding kan via het Consulentschap ( Anja Dijkstra).
50 jaar IVN:
Dit jaar bestaat het IVN 50 jaar.
Iedere afdeling ontvangt in het kader van dit jubileum 100 Euro.
Op 20 november 2010 vindt er een landelijke jubileumdag plaats. Zodra hierover meer bekend is,
zullen wij u informeren.
Ledendag:
Dit jaar wordt er weer een ledendag georganiseerd. Deze zal in september plaatsvinden.
Rinze houdt zich bezig met de voorbereidingen.
Een definitieve datum ligt nog niet vast. In het Leeuwenboekje en op de site komt meer informatie te
staan, zodra er meer bekend is.
Financiële ondersteuning van activiteiten:
Binnen het landelijk IVN doen zich in het kader van het Jaarplan Vereniging IVN mogelijkheden voor
om financiële middelen te verkrijgen voor activiteiten die relevant zijn voor andere IVN regio’s

(landelijke toetsing). Daarvoor kunnen plannen worden ingediend bij de Jaarplancommissie.
Voorwaarde is wel dat deze plannen in de periode juni/augustus worden ingediend. Dit geldt dan
met name voor 2011.
Ook is er de mogelijkheid om bij het IVN Consulentschap Fryslan een financiële
ondersteuningsaanvraag in het kader van deskundigheidsbevordering in te dienen.
Mocht er binnen de afdeling Leeuwarden behoefte zijn hiervan gebruik te maken dan wordt
gevraagd om een dergelijke aanvraag via het bestuur te laten lopen.
Jeugdlidmaatschap:
Tijdens de extra ledenvergadering op 24 november 2009 is de vraag gesteld of er in de statuten ook
de term ‘jeugdlid’ kan worden opgenomen.
Het bestuur heeft zich over deze vraag gebogen en één en ander nagevraagd bij het IVN Landelijk.
Het blijkt dat het hebben van jeugdleden grote consequenties kan hebben voor een afdeling.
Jeugdleden hebben namelijk geen stemrecht omdat ze minderjarig zijn. Dit stemrecht gaat over op
de ouders (die geen lid zijn). Dit heeft in het verleden bij andere afdelingen tot problemen geleid.
Vogelkijkhut:
Eerde Koopmans vertelt dat de wijk Camminghaburen een geldbedrag heeft gekregen om een
vogelkijkhut te realiseren in de Groene Ster. Men is nog met het ontwerp bezig en de vraag is wie er
vanuit onze afdeling mee wil denken over dit ontwerp. Anne Bosma en Rinze de Vries melden zich
hiervoor aan.
3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 5 maart 2009
Over het verslag zijn geen opmerkingen of vragen, waarna het verslag wordt vastgesteld.
4. Vaststellen verslag extra ledenvergadering van 24 november 2009
Over het verslag zijn geen opmerkingen of vragen, waarna het verslag wordt vastgesteld.
5. Bespreken en vaststellen financieel jaarverslag 2009 ( Ron van Wissen)
Ron geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2009.
Hij noemt tevens een paar punten uit de begroting van 2010:
- De contributie-inkomsten zullen dit jaar omhoog gaan. Dit komt omdat er meer leden zijn.
Hierdoor zal ook de afdracht aan Amsterdam omhoog gaan.
- De interestinkomsten zullen lager zijn, omdat de rente laag is.
- Verzendkosten stijgen omdat er nu gebruik wordt gemaakt van Frl-post i.p.v. bezorgers van
het Leeuwenboekje.
6. Verslag kascommissie en het decharge verlenen van de penningmeester
Anne Bosma 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.
7. Samenstellen kascommissie
Anne Bosma treedt af als kascommissielid, Teatse van der Zee blijft nog een jaar aan.
Als nieuw kascommissielid wordt Frans Hoogland voorgesteld. Hij zal het komende jaar deze functie
vervullen.
8. Afscheid penningmeester Ron van Wissen
We nemen afscheid van onze penningmeester Ron van Wissen.
Als bestuur spreken we onze oprechte dank en erkentelijkheid uit voor het vele werk dat Ron in
de afgelopen vijf jaar voor de afdeling heeft gedaan.
Ron wordt in de bloemetjes gezet, waarna 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 2010 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 regelmatig
mailcontacten. De samenstelling van de Vogelwerkgroep was in 2010 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.
3.1.1. De beginners- en vervolgcursus
In de periode november 2009 – mei 2010 werd een vervolgcursus "Vogels en vogelherkenning"
georganiseerd waaraan 25 mensen deelnamen. De beginnerscursus "Vogels en vogelherkenning", die
in de periode februari - mei 2010 plaatsvond, telde 27 deelnemers. De cursussen bestaan uit een
aantal theorieavonden in het zalencentrum Kurioskerk in Leeuwarden met beamerlezingen en
excursies naar vogelrijke natuurgebieden. Onder de deelnemers aan de hiervoor genoemde
cursussen werd na afloop weer een enquête gehouden. Uit de ontvangen reacties bleek grote
waardering van de cursisten voor de organisatie, de thema's van de theorieavonden, de excursies en
de docenten en excursieleiders. Met de bij de enquête gemaakte opmerkingen wordt bij de opzet
van de nieuwe cursussen zoveel mogelijk rekening gehouden. In november is gestart met een nieuwe
vervolgvogelcursus met 23 deelnemers, die voor een deel gerekruteerd zijn uit de deelnemers aan de
hiervoor genoemde beginnerscursus. De cursus loopt door tot eind mei 2011. Omdat er geen zaal
beschikbaar was in het zalencentrum Kurioskerk worden de cursusavonden in het zalencentrum
Fenix in Leeuwarden gehouden. In februari 2010 start, eveneens in de Fenix, weer een nieuwe
beginnerscursus met 25 deelnemers.
3.1.2. Themacursussen
Naast de beginners- en vervolgcursussen werden in het verslagjaar een aantal korte themacursussen
georganiseerd. De themaochtend “Wintergasten en thuisblijvers” op 9 januari waarvoor zich 22
deelnemers hadden aangemeld moest in verband de weersomstandigheden (sneeuw en ijs) helaas
worden afgelast.
In juni werd de themacursus "Observeren en ringen van dagroofvogels" en in september de
themacursus "Steltlopers", met respectievelijk 20 en 14 deelnemers georganiseerd. Deze
themacursussen bestaan uit een theorieavond en een excursie / praktijkochtend.
3.1.3. De Vogelochtenden
In 2010 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 zo’n
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 2011.
3.1.4. De Vroege Vogelexcursie en struintocht
Op zondag 9 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 21 deelnemers
konden het ontwaken van de natuur in het moerasgebied met veel riet- en struweelvogels van nabij
meemaken. Op 7 juni was er voor de derde keer een struintocht met kano’s in het natuurgebied De
Alde Feanen bij Earnewâld. De start was om 05.00 uur en de tocht eindigde om 11.00 uur. Het weer
liet zich aanvankelijk niet van zijn beste kant zien maar knapte na een uur op waardoor het toch nog
een heel bijzondere ervaring werd. De 15 deelnemers waren dan ook zeer enthousiast. De Vroege
Vogelexcursie en de struintocht zullen in 2011 worden herhaald.
3.1.5. Doel van de cursussen
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 cursussen en het leiden van de excursies wordt een beroep gedaan op biologen en
ervaren vogelaars, die spontaan 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 vogelcursussen en excursies die sinds 1997 georganiseerd worden en
het enthousiasme van de deelnemers blijkt, dat ze in een behoefte voorzien. De belangstelling voor
de korte themacursussen en excursies is onverminderd groot. Bij de beginners- en vervolgcursus
moeten we constateren dat er waarschijnlijk sprake is van enige verzadiging. Daarnaast vormt de
publiciteit de laatste tijd een probleem. Media zijn minder dan in het verleden bereid gratis
publiciteit aan de cursussen te geven. Nagedacht wordt over nieuwe mogelijkheden om de
vogelcursussen bekendheid te geven. De mate waarin we erin slagen de cursussen onder de
aandacht van een breed publiek te brengen is in belangrijke mate bepalend voor de mogelijkheid om
deze cursussen ook in de toekomst elk jaar te houden. 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 2011
Durk Weijma, coördinator Vogelwerkgroep

3.2. De Plantenwerkgroep
Door de opgedane kennis van de zeven mensen die de plantencursus in 2010 hebben afgerond,
hebben we van april tot september verschillende inventarisaties kunnen houden.
Onder leiding van Gertie Papenburg (docent plantencursus Floron/FFF) zijn gebieden rond Goutum,
Lekkum en Gytsjerk geïnventariseerd. Ook is er geïnventariseerd op Schiermonnikoog, Het Ketlikerschar en in Niezijl (Groningen) bij een biologische boer.
Ook ex-cursisten hebben hiervan een mail gekregen, zodat ze mee konden gaan.
Inventarisatie houdt in dat twee keer in het seizoen de soorten planten die in een afgebakend gebied
groeien, worden genoteerd op een lijst die aan Floron wordt opgestuurd.
Harry Waltje, bioloog en docent van de plantencursus heeft toegezegd in 2011 een aantal keren
mee te gaan.
In het voorjaar van 2010 is een basiscursus Planten gegeven door Arno Agema, geassisteerd door
enkele leden van de plantenwerkgroep.
Op verzoek van de gemeente hebben Jan v.d. Meer, Margriet Kampman, Wim Gosens en Daan van
Zomeren het “schapengebied” in de Groene Ster tweemaal geïnventariseerd.
Verder hebben Hinko Talsma, Arno Agema en Daan van Zomeren, op verzoek van de Golfvereniging
in de Groene Ster, de oeverranden op het terrein geïnventariseerd.
Op een aantal avonden zijn er nog plantenexcursies in en om de stad geweest.
Jan v.d. Meer heeft een aantal mensen geregeld voorzien van gedetailleerde plantenfoto's.
Daan van Zomeren heeft nog een aantal acties gehad met het Milieuplatform Leeuwarden en de
Bomenridders. Hierdoor zijn bij de renovatie van het Pieterselieparkje zeven bomen gespaard
gebleven en heeft het Milieuplatform, in samenwerking met een raadslid, uitstel van invoering van
chemische onkruidbestrijding bereikt. Het verloop is verder nog onzeker.
De bedoeling voor 2011 is dat, naast de aangekondigde plantenexcursies in het Leeuwenboekje, er
weer mails worden verstuurd, waarin extra excursies of inventarisaties aangekondigd zullen worden.
Onlangs is de mensen op de “plantenmaillijst” gevraagd aan te geven of deelname nog gewenst is.
Tweeëndertig personen hebben hier positief op gereageerd.
Daan van Zomeren, coördinator Plantenwerkgroep
3.3. Werkgroep Excursies
Leden: Arno Agema
Kobi de Boer
Jan de Boer
Klaske Stegenga
De excursies die door onze werkgroep gegeven zijn:
10 april Stinzenplantenexcursie bij Martenastate in Cornjum
Op deze zaterdag gaven ook leden van het Landschapbeheer Friesland bij Dekemastate en
Martenastate excursies. Bij de planning waren wij hiervan niet op de hoogte.
De werving is door ons gedaan en i.s.m. een lid van het Landschapbeheer Friesland hebben we de
excursie gegeven.
Er waren 14 deelnemers.
31 juli Vlinderexcursie Bos van Ypey
Deze excursie zou worden gegeven i.s.m. vlinderspecialist Hans Bijl.
Helaas waren er maar 2 belangstellenden. De excursie is niet doorgegaan.
Ook in 2009 ging de excursie niet door vanwege te weinig belangstelling.
Deze excursie is niet weer ingepland voor 2011.

4 oktober Paddenstoelexcursie in het bos van Ypey
Deze excursie wordt traditiegetrouw gegeven i.s.m. Gosse Haga.
Ieder jaar is dit een succes.
Er waren 24 deelnemers waaronder veel kinderen.
17 oktober Paddenstoelexcursie in Staniastate
Ook deze excursie is zo langzamerhand traditie geworden.
Sommige deelnemers zijn al 7 keer mee geweest.
Er waren 17 deelnemers.
Onze werkgroep bestaat al jaren en we kunnen wel wat nieuw bloed gebruiken!
Klaske Stegenga, coördinator werkgroep Excursies
3.4. Werkgroep Leeuwenboekje
In 2010 zijn weer 4 edities van het Leeuwenboekje uitgebracht in 260-voud. Evenals vorig jaar zijn er
extra boekjes gedrukt t.b.v. bibliotheken e.d.
Het aantal vrijwilligers dat het Leeuwenboekje vier maal per jaar bij de leden bezorgde, was gestadig
teruggelopen, zodat het bestuur heeft besloten om alle boekjes voortaan via de (regio)post te
versturen.
Het Leeuwenboekje was ook op onze site te lezen.
Zonder de medewerking van vele leden is het niet mogelijk om het Leeuwenboekje samen te stellen.
En steeds maakten vele (ook nieuwe) leden de redactie gelukkig met een veelvoud van kopij. Alle lof
en dank hiervoor!
Mochten de boekjes in 2009 een gemiddelde omvang van 34 pagina’s hebben; in 2010 hadden alle,
behalve de zomer, edities een omvang van 36 pagina’s. Meer mededelingen van het bestuur vonden
hun weg via het Leeuwenboekje en ook de planten bloeiden op. Het “cursus- en excursieprogramma” was steeds een interessant onderwerp en de verhalen van “Oele de uil” werden door
de jeugd verslonden.
Resumerend hadden we in 2010 de volgende rubrieken in ons Leeuwenboekje:
Algemeen IVN,
gemiddeld 10 pagina’s (29%)
Bestuursmededelingen,gemiddeld 6 pagina’s (18%)
Jeugd,
gemiddeld 6 pagina’s (16%)
Planten,
gemiddeld 5 pagina’s (14%)
Vogels,
gemiddeld 3 pagina’s (8%)
Interviews,
gemiddeld 2 pagina’s (5%)
Advertenties,
gemiddeld 2 pagina’s (5%)
Educatie,
gemiddeld 1 pagina
(4%)
De inkomsten uit advertenties zullen in de toekomst steeds lager worden nu het bestuur heeft
besloten hierin geen actief beleid te zullen voeren. Door het versturen per post zijn wederom de
kosten van het Leeuwenboekje hoger geworden.
Ondanks de kosten is het Leeuwenboekje echter nog steeds een geliefd boekje van onze leden voor
onze leden en fijn om te lezen èn dat slechts voor € 0,85 per boekje.
Yde Zijlstra, coördinator werkgroep Leeuwenboekje

3.5. Werkgroep Jeugd
3.5.1. Samenstelling werkgroep
De werkgroep bestaat uit 5 mensen.
Christine Rook, Wiesje Spijkstra, Marijke van der Veen, Erik Veen, en Maaike Visser.
Maaike Visser is nieuw in onze werkgroep.
We zijn blij dat ze er bij is gekomen.
Op het moment is het moeilijk omdat we weinig mensen in onze werkgroep hebben.
We hebben besloten om door te gaan maar minder te organiseren.
3.5.2. Activiteiten
Activiteit scouting, 23 januari 2010.
Scoutinggroep Burmania heeft ons gevraagd om een activiteit te organiseren voor een jongensgroep
in de leeftijd van 8-12 jaar.
We hebben pindaslingers gemaakt. En dennenappels met pindakaas en zaadjes om op te hangen
voor de vogels.
Activiteit nestkastjes maken 26 mei 2010 in het Bos van Ypey.
Deze activiteit zou op 10 februari plaats vinden.
Vanwege het koude weer is deze verplaatst naar 26 mei.
Weidevogels, 19 mei 2010.
Deze activiteit is helaas niet doorgegaan.
Het heeft niet in de Huis aan Huis gestaan.
Hierdoor waren er te weinig aanmeldingen.
Waterbeestjes, 30 juni 2010.
Dit vond plaats in de Froskepolle.
Ze hebben veel visjes en beestjes gevangen.
Maarten van de vissenwerkgroep was hierbij om uitleg te geven.
Ook hebben we een bijzondere vlinder gezien.
Vleermuizenexcursie, 1 oktober 2010.
Hier was veel belangstelling voor.
We hadden deze keer ook reclame gemaakt bij het Natuurmuseum.
Teddy Dolstra was als deskundige aanwezig.
De kinderen vonden het erg leuk.
Ondanks dat oktober wat laat is voor vleermuizen, hebben we er veel gezien.
Herfstknutselen, 27 oktober 2010
Dit vond plaats in de bibliotheek. Er was veel belangstelling.
De kinderen konden een lampion maken die beplakt werd met blaadjes.
Ook konden ze schilderen en veertjes op de tekening plakken of een paddenstoel maken
van een wc rol en papier.
Braakballen pluizen, 20 november 2010
Ook hiervoor was veel belangstelling.
3.5.3. Nominatie vrijwilligersprijs 2010
Op 20 november 2010 is Christine Rook afgereisd naar de landelijke IVN dag.
De werkgroep Jeugd was genomineerd voor de vrijwilligersprijs 2010 met het project: “Het
natuurpad Bos van Ypey”.
Helaas is de werkgroep niet in de prijzen gevallen.

Het project in het Bos van Ypey loopt nog steeds. Er zijn verschillende scholen langs geweest om het
natuurpad te lopen.
De publiciteit loopt via stichting Noorderbrug. Ook zij merken dat het moeilijk is genoeg publiciteit
voor het pad te maken.
Misschien is er iemand die het leuk vindt om bij onze werkgroep te komen of een keer mee te
helpen.
Christine Rook, coördinator werkgroep Jeugd
3.6. Website IVN Leeuwarden
Aan de vorm van de website is in de loop van 2010 niets gewijzigd.
Er zou worden gekeken naar de omvorming naar de CMS en dus de opmaak van de site van de IVN,
maar door mijn omschakeling van Windows naar MacOSX en de ledenadministratie die de nodige tijd
kostte, heb ik ervoor gekozen om de site alleen up to date te houden en niet verder te ontwikkelen.
Eigenlijk zou ook de site een redactie moeten hebben, want net als het vullen van een kwartaal blad
als het Leeuwenboekje kan ook een website redactionele impulsen goed gebruiken.
Doordat ik in het buurtblad van Bilgaard een interessant artikel las over de nieuwe Trektelpost
Leeuwarderbos, die is opgezet door ons nieuwe lid Jeroen Breidenbach en ik een leuk contact kreeg
met de schrijfster van het interview en het artikel toegestuurd kreeg en een link kon plaatsen, staat
dit belangrijke nieuws onze de IVN afdeling Leeuwarden site. Maar eigenlijk vind ik dat de inhoud van
onze site niet van deze toevalligheden afhankelijk moet zijn.
Ook zijn er nog geen gegevens over het aantal bezoekers van onze site.
Kortom, uitdagingen voor 2011 genoeg. Ik heb er zin in!
Renée Ras, Website beheer
3.7. Werkgroep Educatie
In 2010 ben ik met 5 groepen BSO, 2 groepen Zorgboerderij, en 3 groepen van Klinnik 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 beamer voorstelling, ondersteund door natuurlijke
materialen.
Kinderen konden plantjes en gallen onderzoeken, vogeleitjes en vogels leren kennen. Tevens werden
enkele bomen besproken, hun functie, voorkomen en ze leren herkennen via spelletjes.
Vervolgens maakten ze fluitjes van fluitenkruid en van de vlier.
Er werden ook eetbare plantjes in kleine hapjes en drankjes geprobeerd, zoals jam van
paardenbloemen, vlierbesgriesmeelpudding, pinksterbloempannenkoeken, roomkaasjes met
kruiden zoals kleine veldkers,herderstasje,duizendblad, madeliefje,viooltje etc. of After-Eight van
hondsdraf. 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, leraren stuurden me nadien enthousiaste mailtjes met uitnodigingen voor 2011. Dat heeft
voor 2011 een vervolg in dezelfde sfeer.
Naast deze activiteiten doe ik voor 2011 aan NME om met diverse BSO klassen per bootje naar het
Leeuwarder bos te gaan.
In de schoolvakantie ga ik 2 weken programma's voor de natuur verzorgen voor groepen van Klinnik.
Deze zijn gebaseerd op voorlichting, onderzoeken en beleven.
Violet von Kruchten, Coördinator Werkgroep Educatie

3.8. Ledenadministratie.
Tot 31 december 2009 heeft Ron van Wissen niet alleen de geldzaken van de IVN afdeling
Leeuwarden beheerd, maar ook de ledenadministratie werd door hem verzorgd.
Aan de ene kant is dat een handige koppeling, maar twee van dit soort arbeidsintensieve taken is
veel voor één vrijwilliger.
De keuze is gemaakt om de financiën en de ledenadministratie uit elkaar te halen en te verdelen
onder twee mensen.
Het penningmeesterschap is per 2010 overgenomen door Maud von Ende.
De ledenadministratie wordt nu gedaan door IVN lid (niet zittende in het bestuur) Renée Ras.
Wanneer je zo’n taak overneemt, kost dit inwerktijd. Ook moet de samenwerking met de
penningmeester vorm krijgen en niet te vergeten de communicatie met IVN landelijk en regionaal.
In eerste instantie was vanuit de landelijk IVN aangegeven dat het een goede zaak zou zijn, als ook de
afdelingen zouden gaan werken met Super Office, een programma waarmee de landelijke en
regionale ledenadministratie wordt gedaan.
De ontwikkeling daarvan is niet doorgezet en ik heb ervoor gekozen om de ledenadministratie op te
bouwen in een database programma in plaats van in het spreadsheet programma waarin ik het
kreeg.
Omdat mijn computersysteem verouderd was en ik behoefte had aan een betrouwbaar nieuw
systeem, heb ik ervoor gekozen om van Windows over te schakelen naar MacOSX.
Die overschakeling bracht ook met zich mee dat ik ben gaan werken met nieuwe software.
Zo zit de ledenadministratie nu in het database programma Bento. Alle ledeninformatie uit Excel is
geïmporteerd en er zijn veel velden toegevoegd en allerlei query’s gemaakt.
Vanuit Bento kan heel makkelijk worden geëxporteerd naar Excel, zodat de samenwerking met
anderen niet moeilijker wordt.
Landelijke trend helaas voor het jaar 2010 was, dat de natuurorganisaties veel leden verloren. De IVN
afdeling Leeuwarden is er positief uitgesprongen, wat betreft het aantal leden. Totaal is het
lidmaatschap van 15 landelijke leden en 3 regionale leden geëindigd in 2010. De afdeling kreeg er 13
landelijke leden bij en 7 regionale leden.
Zie ook onderstaand overzicht.
Inmiddels stromen er nu natuurlijk al weer nieuwe leden in vanuit de Vogelcursus voor beginners.
1 januari 2010

Bij:

Nieuwe leden 1e kwartaal
Opzeggingen 1e kwartaal
Nieuwe leden 2e kwartaal
Opzeggingen 2e kwartaal
Nieuwe leden 3e kwartaal
Opzeggingen 3e kwartaal
Nieuwe leden 4e kwartaal
Beeindigingen
31 december 2010
b. Overgang van A naar B lid
c. Overgang van B naar A lid

Totaal

6
-1
9
-3
4
-4
3
-10

Totaal 22
per 1 januari 2011

Af:

A-leden

B-leden

C-leden

234

188

28

18

240
239
248
245
249
245
248
238
238
238

3
-1
5
-3
2
-3
3
-8
186
-2

2

1

3

1

-2
32
2

20

238

184

34

20

2
-1

-18

Vorig jaar is besloten dat de verzending van het Leeuwenboekje verzorgd wordt door de redactie en
verstuurd met Friesland Post. Doordat ik nu beschik over het ledenbestand kan ik makkelijk etiketten
maken voor de verzending.
Renée Ras, Ledenadministratie
5. Financieel verslag over kalenderjaar 2010
5.1. Algemeen
Het resultaat over het afgelopen boekjaar is €. 11,06 positief. In de begroting over 2010 werd nog
uitgegaan van een negatief resultaat van €. 150,--.
De voornaamste reden is: een bijdrage van €. 100,-- van IVN Nederland in het kader van de viering
van het 50-jarig jubileum en een schenking van €. 50,--.
5.2. Kascommissie
Op 22 februari 2011 kwam de kascommissie, bestaande uit de heren T.A. van der Zee en F. Hoogland,
bijeen om de bescheiden over het kalenderjaar 2010 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.
5.3. Contributies
De contributieopbrengst bedraagt €. 4.152,25, waartegenover een afdracht staat aan IVN
Amsterdam van €. 1.630,05 en een voorziening voor een afdracht aan het Regioconsulentschap van
€. 207,--.
5.4. Cursussen
De Vogelcursussen trekken nog steeds veel belangstellenden. Helaas waren de totale kosten hoger
dan verwacht, waardoor er een tekort is ontstaan van €. 248,18. Ook de Plantenwerkgroep,
Werkgroep Jeugd, de Werkgroep Educatie, Werkgroep Vogelexcursies en Werkgroep Overige
excursies hebben het heel goed gedaan.
5.5. Overig inkomsten
Vanaf 2009 zijn de rentepercentages op spaar- en depositorekening gedaald. De ontvangen rente
bedraagt slechts €. 122,84. De totale ontvangen rente inclusief de rente van de betaalrekening,
bedraagt €.154,55.
5.6. Leeuwenboekje
De advertentieopbrengsten zijn fors gedaald. M.i.v. 2010 worden de Leeuwenboekjes verzonden via
Friesland Post.
5.7. Ledendag
De kosten voor de Ledendag bedragen €. 609,06. Begroot was €. 300,--. Het Bestuur is van mening,
dat deze begroting mag worden overschreden. De reden is dat de ledendag in 2009 niet is gehouden.
De begroting hiervoor bedroeg €. 300,--.
5.8. Algemene Ledenvergadering
De kosten voor de Ledenvergadering bedragen €. 255,40. Begroot was €. 400,--.
5.9. Representatiekosten
De kosten gemaakt voor het evenement ""Help Pake en Beppe de vakantie door"", gehouden IVNstand Natuurmuseum Fryslan te Leeuwarden, bedragen €. 304,49. Begroot was € 100,--.

Vooruitblik
Om o.a. meer financiële ruimte te genereren voor diverse werkgroepen, proberen wij in 2011 de
druk- en de verzendkosten van het Leeuwenboekje te verlagen en gaan wij wegen bewandelen om
bij diverse instanties subsidiegelden aan te vragen.
Slotwoord
Bij deze bedank ik alle vrijwilligers van IVN Leeuwarden voor hun bijdrage.
Maud von Ende
Penningmeester, IVN Leeuwarden
Leeuwarden, februari 2011

