Jaarverslag 2020 werkgroep PR & Communicatie
Samenstelling werkgroep
De werkgroep bestond op 31 december 2020 uit 11 personen:
 Martha Jonker (namens regiowerkgroep De Liemers)
 Riet van Dijk (namens Tentoonstellingen)
 Grada van Zijderveld (namens het Winkeltje)
 Maaike Menting (namens regiowerkgroep Montferland)
 Gertrud Mulders (coördinator)
 Harry Pleijhuis (webmaster)
 Janrein van Oostrum (namens De Composiet )
 Wilber Thus (namens Natuur Actief)
 Olga Spekman (namens regiowerkgroep Graafschap)
 Jeltje Berendsen (namens de Vogelwerkgroep, de Zoogdierwerkgroep en
regiowerkgroep Rondom Strang en Iessel)
 Ellis Breukelaar (Instagram)
Vacatures binnen de werkgroep PR en Communicatie
Er staan (nog) een aantal vacatures open
binnen onze werkgroep, te weten:
 Vrijwilliger voor het maken van
tentoonstellingen (opvolging van
Riet). Riet wil het samenstellen van
tentoonstellingen overdragen.
 Coördinator voor het Winkeltje
(opvolging van Grada).
 Redactielid voor De Composiet. De
bezetting van de redactie van De
Composiet is niet optimaal - een
redactielid is overleden.
Diverse bestuursleden houden zich nu bezig met de aanvoer van kopij, de opmaak in
Editoo en het controleren van de geplaatste teksten.
 Een enthousiasteling die het leuk vindt om onze activiteiten via Twitter te delen.
Voorlopig wordt geen actie gaan ondernomen op deze vacatures, in afwachting van
ontwikkelingen rondom corona.
In de zomer van 2020 heeft Ellis Breukelaar zich aangesloten bij onze werkgroep. Zij zal zich
met name bezighouden met ons nieuwe Instagram-account.
Vergaderfrequentie
De werkgroep heeft in 2020 twee keer vergaderd, afwisselend bij één van de werkgroepleden
thuis.
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Nieuwe plannen
 Promotiefilm
De werkgroep heeft plannen voor het maken van een promotiefilmpje waar alle reguliere
activiteiten van de afdeling in te zien zijn. Inmiddels heeft Rob van den Dikkenberg toegezegd
om samen met zijn kleinzoon deze film te gaan maken. Door corona loopt dit project vertraging
op.
 Nieuwe visitekaartjes
Onze voorraad visitekaartjes is nagenoeg op. We gaan nieuwe visitekaartjes laten drukken,
conform huisstijl IVN.
Gerealiseerd in 2020:
 Nieuwsbrief voor de jeugd: 'Klimop!'
We zijn gestart met 'Klimop!', de nieuwsbrief voor de jeugd. Klimop! verschijnt vier keer
per jaar en bevat heel veel nieuwtjes en wetenswaardigheden met betrekking tot
jeugdactiviteiten. Groen, leerzaam, duurzaam, kort en krachtig!
Naast het vermelden van onze eigen jeugdactiviteiten bieden wij ook ruimte voor andere
educatieve natuurgerelateerde activiteiten voor de jeugd. De nieuwsbrief is dit jaar 3x
verschenen.


Instagram-account - een uitbreiding van
onze activiteiten op social media.



Roll-up banners
Er zijn twee verschillende banners
samengesteld, waarop foto's van onze
kernactiviteiten staan vermeld, te weten:
excursies, cursussen, vogels,
zoogdieren, lezingen,
landschapsbeheer, natuurkoffer,
kinderactiviteiten.



Folder voor nieuwe leden
Er is een nieuwe drieluikfolder gemaakt
(oplage 500 stuks) voor nieuwe leden,
tevens ter promotie van onze afdeling.



ter promotie van onze afdeling.

Folder Landschapsbeheer
Op verzoek van deze werkgroep hebben wij een folder gemaakt waarin de
werkzaamheden van de werkgroep Landschapsbeheer worden belicht. Oplage 100
stuks.

Activiteiten ten aanzien van de website:
 Vijf webbeheerders en één webmaster houden zich bezig met het actualiseren van de
van de basisgegevens op de website.
 Er zijn 56 nieuwsberichten op de website gepubliceerd (in 2019: 64 nieuwsberichten).
 Er zijn 63 activiteiten op de website geplaatst, dit komt overeen met het jaarlijks
gemiddelde van 60-65 activiteiten. Echter, door corona zijn er 50 activiteiten
geannuleerd.
In de zomerperiode zijn zes excursies met verplichte aanmelding doorgegaan.
 De website heeft in 2020 17.788 unieke websitebezoekers getrokken (in 2019: 22.473
unieke bezoekers).
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Het aantal nieuwe websitebezoekers bedraagt 16.218 (in 2019: 20.121 nieuwe
bezoekers).
Er zijn 79.360 pagina's bezocht door de websitebezoekers (in 2019: 110.574 bezochte
pagina's). Per bezoek werden circa 4 pagina's bezocht. Gemiddeld was men tijdens een
bezoek 2 minuten op onze website.

Top 10 meest bekeken pagina's:
1. Hoofdpagina
2. Activiteitenoverzicht
3. Vogelwerkgroep
4. Werkgroepen overzicht
5. Ons aanbod
6. Welkom op de Zumpe (nieuwsartikel)
7. Regiowerkgroep De Liemers
8. Even voorstellen: IVN'ers in de spotlight
9. Hoe gaan wij om met corona
10. Nieuwsoverzicht
Facebookpagina
De Facebookpagina van IVN De Oude IJsselstreek is een portaal naar de website.
Er zijn momenteel 920 volgers (in 2019: 823 volgers).
De Facebookpagina heeft in december 2020 856 likes (in 2019: 817 likes).
Daarnaast hebben we op Facebook (ook gekoppeld aan onze pagina) een IVN-groep met
IVN’ers en sympathisanten uit eigen regio maar ook uit het hele land. Hierop worden ook onze
eigen activiteiten/evenementen/verslagen gedeeld, maar ook wel berichten (door
anderen/externe leden) elders uit het land. Soms worden er vragen gesteld over natuur
gerelateerde waarnemingen/onderwerpen. Deze groep bevat 400 leden.
YouTube
We hebben een eigen YouTube-kanaal op internet, waar een enkele keer filmpjes (van leden)
op geplaatst zijn. Dit kanaal heeft tot nu toe 23 (vaste) abonnees.
Twitter
Op Twitter (@IVN_DOIJ) hebben wij 268 volgers (in 2019: 265). Twitter is niet het medium
waarop wij veel scoren. Het blijkt dat de koppeling tussen Facebook en Twitter al een tijd niet
meer werkt.
Instagram
Dit nieuwe account is gekoppeld met onze Facebookpagina en zal met name worden gebruikt om met een
aansprekende foto én een doorlink naar onze website
volgers attent te maken op ons excursieaanbod. Eind
2020 hebben we 136 volgers.
Nieuwsbrief Digitalis
Digitalis verschijnt normaliter 10x per jaar, op de 20e
kalenderdag van de maand, met uitzondering van de
maanden juli en december.
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Er zijn 9 nieuwsbrieven Digitalis verzonden: 8494 stuks.
Berichten van het bestuur: 2 (uitnodiging
Nieuwjaarsbijeenkomst
ieuwjaarsbijeenkomst en ALV).
Digitalis heeft 979 abonnees, bestaande uit leden en niet-leden
(in 2019: 898).
In 2020 zijn wij gestart met een nieuwe nieuwsbrief voor de
jeugd, genaamd 'Klimop!'. Het aantal abonnees bedraagt aan
het eind van het kalenderjaar 165 personen.
654 personen zijn geabonneerd op de nieuwsbrief van onze
werkgroep Natuur Actief.

De Composiet
In het jaar 2020 is De Composiet vier keer uitgebracht en verstuurd, te weten 160x per post en
374x als digitale uitgave per keer.
Jaarprogramma
Onze folder met het jaarprogramma 2020 (oplage 5000 stuks) is
vanwege corona voor een groot deel bij het oud papier beland.
Ondanks corona hebben we besloten voor het jaar 2021 toch weer een
folder uit te brengen, met een kleinere oplage.
De coördinatie en samenstelling van het jaarprogramma 2021 is dit jaar
dankzij ieders inzet op rolletjes verlopen.
In totaal zijn er in december 3500 jaarprogramma’s gedrukt. Circa 525
jaarprogramma's zijn verspreid onder zowel onze leden en donateurs
als onder de leden van KNNV afdeling regio Doetinchem.
Ons jaarprogramma is eveneens doorgestuurd naar aangrenzende
IVN- en KNNV-afdelingen.
Nieuwjaarswens
Een nieuwjaarswens voor onze leden en donateurs, met als inleidende tekst: Helaas… géén
gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2021. Géén winterwandeling met aansluitend warme
soep. Géén tweedehands-natuurboeken
natuurboeken-snuffelmarkt. 'Online' verkoop van nestkasten door
onze Vogelwerkgroep.
De kaart is tussen Kerst en Oud en Nieuw per post verzonden (oplage 450 stuks).
Het Winkeltje
Het Winkeltje heeft zich in 2020 gepresenteerd bij/op:
 Nieuwjaarsbijeenkomst, tevens tweedehands-boekenmarkt
 Tuinbeurs
De tweedehandboeken zijn doorgenomen en de boeken welke niet verkoopbaar zijn worden
overgedragen aan Amnesty.
Deelname aan activiteiten moet steeds
meer worden afgewogen omdat de
bezetting van het Winkeltje tijdens deze
evenementen een groter probleem gaat
worden.
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Met een tentoonstelling waren we aanwezig bij:
De Tuinbeurs in het pand van de voormalige Woontuin in Doetinchem.
Samenwerking met VVV's/gemeenten in de regio
In de gemeente Doetinchem worden onze activiteiten vermeld op de digiborden, die opgesteld
staan aan de gemeentegrenzen.
Advertentie- en sponsorbeleid
Deze bedrijven/sponsoren ondersteunden in 2020 IVN De Oude IJsselstreek door te adverteren
in onze Composiet en/of als sponsor door middel van een financiële bijdrage:
 Bluegreen Electronics, Ulft
 Hans Radstake Schilderwerken, Doetinchem
 Praktijk Bellis, Sinderen
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