Informatie in verband met de ANBI status

Onze vereniging IVN-afdeling IVN Oldenzaal -Losser e.o. is opgenomen in het ANBI-register.
Dit betekent o.a. dat schenkingen aan de vereniging aftrekbaar zijn van de belastingen, op de site van de belastingdienst staat
vermeld hoe deze kan worden uitgevoerd.

In het kader van de regelgeving voor ANBI-geregistreerde instellingen worden door ons de volgende gegevens
gepubliceerd
1.

De naam van de afdeling (conform de statuten, vastgesteld op 4 december 2019)
IVN, instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Oldenzaal-Losser e.o.

2.

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) dat door de Kamer van
Koophandel aan de afdeling is toegekend of een fiscaal nummer.
RSIN40077155

3.

Het adres van de afdeling:
Postadres:
IVN Oldenzaal-Losser e.o.
Helmkruid 13
7577 BE Oldenzaal

4.

Mailadres: info.oldenzaallosser@gmail.com

5.

Doelstellingen:
In de statuten van December 2019 zijn onze doelstelling in algemene zin verwoord.
IVN Oldenzaal-Losser e.o. stelt zich ten doel om binnen haar werkgebied:

6.

•

Activiteiten te ondernemen op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie, duurzaamheid en
natuurbeheer;

•

Te bevorderen dat overheidsbestuurders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud en verbetering van
de kwaliteit van de natuur en een duurzame leefomgeving;

•

Daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en een duurzame
leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Inclusief het voeren van procedures en/of het
indienen van bezwaarschriften tegen overheden, verenigingen, stichtingen of anderen die werkzaam zijn
op het gebied van natuur-, landschapsbescherming of duurzaamheid. Te adviseren, te ondersteunen
of samen te werken, alles in de ruimste zin, daarbij inbegrepen alle handelingen en activiteiten welke
met het hiervoor benoemde direct of indirect enig verband houden, die aan het doel bevorderlijk kunnen
zijn.

•

De vereniging zal haar doelstellingen realiseren binnen de wet- en regelgeving met
betrekking tot algemeen nut beogende instellingen.

Uitvoering geven aan onze doelstelling:
IVN Oldenzaal-Losser e.o. is een sterk groeiende natuurvereniging met meer dan 160 leden die al meer dan 35
jaar actief zijn.
Met een grote groep vrijwilligers geven we jaarlijks inhoud aan de door ons gestelde doelen.
In de rubriek “Activiteiten” zie onze site, worden de geplande activiteiten weer gegeven.

7.

Hoofdlijnen beleidsplan:
IVN Oldenzaal-Losser e.o. ontwikkelt, organiseert en voert uit, een scala aan activiteiten gericht op jong en oud,
met als hoofdthema de Natuurbeleving, Milieu, Duurzaamheid en Beheer
Vanuit 12 werkgroepen worden deze activiteiten ontwikkeld en zelfstandig uitgevoerd binnen ons werkgebied.
Gezamenlijk met het bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers/coördinatoren van de werkgroep(en), wordt zorg
gedragen dat de vereniging bestuurlijk, financieel en juridisch goed kan functioneren, nu en in de toekomst.
Jaarlijks worden er nieuwe activiteiten ingebracht door de leden. Hieruit worden keuzes gemaakt die veelal als
pilot worden aan geboden uitgevoerd en geëvalueerd.
De komende tijd worden naast de meer "reguliere" activiteiten, de volgende plannen tot uitvoer gebracht of
aanzetten daarvoor:

•
•
•
•
•
•

pilot: kikkers in de klas
pilot: geocaching met schoolgaande kinderen
groencursus
opleiding tot natuurgids 2020
aandacht voor veilig werken
versterken van de PR- en communicatie afdeling

Om dit te kunnen verwezenlijken zal er meer beroep worden gedaan op onze vrijwilligers, ook worden hierbij heel
expliciet nieuwe leden gevraagd. Er zal tijd moeten worden vrij gemaakt om hen te begeleiden en te scholen.
In 2020 zal er extra aandacht zijn voor het aanbieden van een anderhalf jaar durende opleiding tot Natuurgids .
Dit betekent voor de organisatie een grote uitdaging om dit professioneel ten uitvoer te brengen zowel naar de
inhoud, als ook m.b.t. de randvoorwaarden.
Financieel betekent dit voor onze vereniging een grote extra inspanning, hiervoor is externe financieren
noodzakelijk.
We zullen in 2020 alle partijen zoals overheid, fondsen en subsidiegevers benaderen.
Ook in het kader van onze ANBI-status is het mogelijk ons hierbij te onder steunen.
8.

Jaarverslag 2018:
Zie ons jaarverslag onder rubriek “Jaarverslag 2018” van onze site.

9.

Samenstelling bestuur IVN Oldenzaal-Losser e.o.
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

Naam
Theo von Piekartz
Diane Traanman-Vos
Wil Reinink
Mariska Damink
Fokke Flapper
Dirk Veldman
Eric Klein Leugemors

E-mailadres
theovonp@hotmail.com
info.ivnoldenzaallosser@gmail.com
pm.ivnoldenzaallosser@gmail.com
mariskadamink@hotmail.com
fokkeflapper@hotmail.com
dirkveldman20@outlook.com
leugmacher@gmail.com

10. Financiële overzichten 2018-2019
Eigen vermogen per 31-12-2018 is 10.511 Euro

Exploitatie 2018
Inkomsten
Contributies & Donaties
Rente
Overige inkomsten
Afdrachten IVN en
NMO
Bankkosten
Werkgroepen
Algemene kosten
Bestemmingskosten
Overige kosten

€ 1397
€ 12
€ 6331

Totaal

€10901

Begroting 2019
Uitgaven

Inkomsten
€ 3408
€ 10
€ 610

-€ 1104

-€ 633
€ 3161

Uitgaven

-€ 118
-€ 3750
-€ 2798
-€ 777
-€ 1437
-€ 9489
+€1388

€ 3000

€ 7028

-€ 125
-€ 3000
-€ 1500
-€ 600
-€ 680
-€ 7009
-€
19

In 2018 zijn er extra uitgaven gedaan i.v.m. de aanschaf van materialen, ondersteunend materiaal en cursusboeken.
Deze zijn o.a. met een eenmalig extra inkomen bekostigd.
11.Beloningsbeleid:
IVN Oldenzaal-Losser e.o. heeft geen betaalde krachten in loondienst. Wij betalen geen vrijwilligersvergoeding en
vrijwilligers kunnen uitsluitend hun werkelijk gemaakte kosten declareren.

