Vereniging IVN, Stichting IVN en 1-IVN
Misschien heeft u gehoord of gelezen over IVN en bent u namen als Vereniging IVN, Stichting
IVN, Landelijk IVN, Beroepsorganisatie of 1-IVN tegengekomen. Misschien heeft u zich
afgevraagd hoe IVN eigenlijk in elkaar zit. Hierbij een korte uitleg daarover.
Geschiedenis
Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN, werd in 1960 opgericht. Er
ontstonden al snel overal in het land IVN-afdelingen en IVN maakte een sterke groei door.
Kernactiviteiten waren onder meer het organiseren van cursussen, het opleiden van
natuurgidsen en het organiseren van natuurbeschermings-werkkampen voor jongeren.
Om de vrijwilligers te ondersteunen bij onder andere de ledenadministratie en het ledenblad,
startte een beroepsorganisatie in de vorm van een klein secretariaat. Door structurele subsidies
van Rijk en Provincies groeide de beroepsorganisatie in de jaren ’70, ‘80’ en ’90 sterk. Vanaf de
eeuwwisseling namen deze subsidies echter af en raakte de beroepsorganisatie in financiële
problemen. Besloten werd om de beroepskrachten van de vereniging te scheiden en onder te
brengen in een aparte Stichting.

Huidige structuur
In de huidige structuur kent het IVN een landelijke vereniging die wordt bestuurd door een
landelijk bestuur, bestaande uit vrijwilligers. Iedere afdeling is een eigen vereniging (met een
Algemene Ledenvergadering), die lid is van de landelijke vereniging. Leden zijn over het
algemeen lid van zowel de afdeling als de Landelijke vereniging. De afdelingen worden
ondersteund door vrijwilligersconsulenten. Deze worden gefinancierd door de provincies.
Daarnaast bestaat er een Stichting IVN. Hierin bevinden zich de beroepskrachten. De Stichting
wordt bestuurd door een directeur-bestuurder en een management team. De Stichting en de
Vereniging zijn verbonden door een ‘gedeeltelijke personele unie’.
Deze huidige structuur is verwarrend voor eigen leden, voor de Postcodeloterij, voor de
Belastingdienst (ANBI) en voor sponsoren/financiers.
Huidige situatie
IVN groeit. De naamsbekendheid neemt toe door programma’s als Tiny Forest, Schone rivieren
en Slootjesdagen. Mede als gevolg daarvan is het aantal leden gegroeid naar ruim 26.000 leden.
De beroepsorganisatie is weer gezond, de financiële resultaten zijn sterk verbeterd. De
samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten is sterk verbeterd (campagnes, website,
wandel app, ledenadministratie, vernieuwing natuurgidsencursus etc.). Stichting en Vereniging
functioneren steeds meer als één organisatie: er is één naam, één missie, één meerjarenplan,
één jaarplan.
Weer 1-IVN
In december 2020 is besloten dat de beroepsorganisatie weer een onderdeel gaat uitmaken van
de vereniging. Dit wordt gerealiseerd door eerst van de Stichting een vereniging te maken en
vervolgens deze nieuwe, tijdelijke vereniging te fuseren met de bestaande vereniging. Het
streven is om dit in september 2021 afgerond te hebben.

Gevolgen voor de afdelingen
Afdelingen blijven zelfstandige organisaties met hun eigen beleid, middelen en activiteiten. De
wensen van de afdelingen zullen nog beter kunnen doorklinken naar de totale organisatie. De
ondersteuning van de beroepsorganisatie zal nog verder verbeteren. Het versterken van de
onderlinge samenwerking is een belangrijk thema omdat we samen sterker staan.

