Het bestuur van IVN Maas & Niers: zichtbaar en benaderbaar
In het bestuur zitten Jan Wolters, Marcel Aaldering, Harry van de Ven, Marian Vink, Peter Thönnissen,
Jos Toonen en Hennie Dimmers. Het dagelijks bestuur bestaat uit Jan, Marcel, Harry en Marian. Het
bestuur heeft van de covid-tijd gebruik gemaakt om te kijken hoe IVN beter kan communiceren en
meer zichtbaar en actief kan zijn.
Daarbij heeft het bestuur ook naar zichzelf gekeken en een taakverdeling afgesproken. We willen eerst
verder zijn met het traject Licht & Gericht voordat de vacature van voorzitter wordt ingevuld.
Jan Wolters neemt als vice-voorzitter voorlopig de rol van voorzitter op zich. Hij zit de vergaderingen
en de ALV voor en onderhoudt lokale contacten onder meer met Natuurmonumenten en Dichterbij.
Jan neemt namens het bestuur contact op met nieuwe leden en vrijwilligers. Hij is actief in de nieuwe
werkgroep natuur en milieu en daarvoor ook contactpersoon. Tenslotte is Jan verantwoordelijk voor
de accommodatie, de inventaris en het onderhoud hiervan.
Marcel Aaldering is secretaris. Hij regelt de planning en de agenda. Als coördinator PR & Communicatie
is hij eindverantwoordelijk voor de Manie, website en nieuwsbrief en social media. Hij doet dat niet
voor de Groentjes, want die doen dat al lang helemaal zelf. Tevens begeleidt hij het traject Licht &
Gericht. Marcel onderhoudt de contacten met de gemeenten en de media.
Harry van de Ven is penningmeester. Hij verzorgt de financiële administratie, de jaarcijfers en de
begroting. Hij onderhoudt contacten op financieel gebied met gemeenten en met de Rabobank. Harry
organiseert de ICT, de AVG en is eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie.
Marian Vink is verantwoordelijk voor alle activiteiten, behalve die van de Groentjes. Daarnaast heeft
zij een actieve rol in het regelen van de communicatie in de nieuwsbrief, website en in de manie. Zij is
coördinator van de werkgroep activiteiten en cursussen en verzorgt het jaarprogramma en alles wat er
voor de uitvoering van activiteiten komt kijken. Zij vertegenwoordigd ons in regionale en landelijke
aangelegenheden.
Peter Thönnissen onderhoudt contacten met scholen in Heijen en Bergen en Mikado. Contacten met
de scholen in Gennep en Mook onderhoudt de coördinator van de Groentjes Myriam van Breevoort.
Peter is actief in het organiseren van de boomfeestdag en mentor van de natuurgidsen-opleiding. Hij
onderhoudt contacten met het Limburgs landschap en Maasduinen.
Jos Toonen onderhoudt de contacten met Staatsbosbeheer en organiseert projecten. Hij is
contactpersoon vanuit het bestuur voor de werkgroep vogels en het landschapsbeheer, en organiseert
de jaarlijkse actieve leden bijeenkomst.
Hennie Dimmers notuleert bestuursvergaderingen en de ALV. Zij is contactpersoon vanuit het bestuur
voor de werkgroepen planten, paddenstoelen en voor de Groentjes.
Het redactieteam voor de website, de nieuwbrief en de Manie wordt gevormd door Marian Vink,
Marcel Aaldering, Miriam Pietz en Germa Vloet.
De Ledenadministratie wordt uitgevoerd door Germa Vloet, met Harry van de Ven als plaatsvervanger.
Vertrouwenspersonen zijn Arnold Jansen(mannen) en Marian Vink(vrouwen)
Op onze website kunt ook alle mailadressen van het bestuur terugvinden.

