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1. Jaarverslag Bestuur IVN Zuid-Kennemerland 2020
Door de COVID-19 pandemie en de maatregelen daartegen werd het IVN in de kern van zijn
activiteiten getroffen.
Gelukkig waren er in 2020 verrassend veel, soms geimproviseerde activiteiten, zoals:
•

Een kleine 20 vaak goedbezochte IVN-excursies in de korte periodes waarin dit
mogelijk was binnen de Corona maatreglen

•

De Natuurgidsenopleiding die met veel toewijding en improvisatie doorgang heeft
kunnen vinden voor een groep enthousiaste Natuurgidsen in opleiding

•

Werkdagen van de actieve natuurwerkgroep in omliggende natuurterreinen

•

Enkele activiteiten voor kinderen en met de natuurkoffer voor bewoners van
verzorgingstehuizen konden nog wel doorgaan

•

Een aktieve bijdrage van veel IVN-ers aan de beleefweek van het Nationaal Park ZuidKennemerland op Caprera

• Ons mooie afdelingsblad ‘De Toorts’verscheen drie keer
Helaas moesten er ook maatregelen genomen worden die ons allemaal raakten:
•

Noodgedwongen moesten we de Regionale Vogeldag, de Stinsenplantendag, de
Paddenstoelendag en de Slootjesdag annuleren.

•

Het merendeel van onze publieksexcursies in voorjaar en zomer kon niet doorgaan

Ook activiteiten van IVN in andere verbanden werden door de maatregelen getroffen, zoals
het project “Wandelen in de Natuur” de schoolbezoeken aan Thijsse’s Hof en excursies in het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Het is onder deze omstandigheden fijn dat ook in 2020 het webbeheer en de excursieplanning
in goede handen waren en dat onze financiën er nog goed voorstaan. De publiciteit is dankzij
onze nieuwe coordinator PR op nieuwe leest geschoeid.
Het bestuur doet zijn best om in 2021 de IVN-ZK activiteiten weer te hervatten en waar
mogelijk te verbeteren. Er zijn uitdagingen om andere doelgroepen te bereiken en nieuwe
ideeën te verwezenlijken. De contacten die wij onderhouden met KNNV, de Vogelwerkgroep,
omliggende IVN-afdelingen en het landelijk IVN bestuur helpen ons daarbij
Gelukkig kunnen we bouwen op de inzet van veel IVN-ers die graag mensen mee naar buiten
nemen om hun enthousiasme voor een dier of plantensoort, terrein of thema te delen.
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penn.meester/ledenadm.
Bestuurslid

Wim Swinkels
Petra Bürmann
Peter Blondel
Martin Ettema

verkozen 3-2018, statutair tot 3-2021
verkozen 3-2019, statutair tot 3-2022
verkozen 3-2018, statutair tot 3-2021
verkozen 3-2019, statutair tot 3-2022
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2. Jaarverslagen werkgroepen IVN Zuid-Kennemerland
2.1 Jaarverslag Excursiewerkgroep 2020
Het was voor de Excursiewerkgroep, maar natuurlijk ook voor de gidsen, een bijzonder jaar:
spannend, soms hoopgevend, maar ook vaak teleurstellend.
Het begon op 23 maart 2020: ‘Onze 1e lockdown’. Geen excursies tot 1 juni!
Begin juni is er uitgebreid onderling overleg geweest over ‘hoe nu weer opstarten’ (en dan
nog maar met maximaal 8 deelnemers, dus ook organisatorische problemen met bewaking
van dat aantal en terugkoppeling naar afgewezen deelnemers etc.). We besluiten vanaf 1 juli
van start te gaan volgens bestaande planning van Miranda en voor zover de gidsen nog willen
of verstandig achten onder deze omstandigheden. Dat betekende uiteindelijk dat de
1e excursie op 16 augustus startte.
Er volgden er nog 9 (in totaal 19 in 2020, bekend dankzij de goede administratie van Ok). Maar
begin oktober werden de voorwaarden verder beperkt tot max 3 deelnemers. We hebben
toen gezamenlijk gekeken naar mogelijkheden om alsnog, op zeeeeer beperkte schaal iets te
kunnen doen, en zelfs daarvoor heeft zich een aantal gidsen opgegeven. Helaas hebben we dit
organisatorisch niet rond kunnen krijgen.
De gidsenavond ging niet door en zoals jullie weten werd het daarna helemaal niets meer.
Stinsenplantendag, Kennemer Vogeldag en Paddenstoelendag (hoogtijdagen van IVN, naast
een aantal andere bijzondere dagen) zijn dus ook niet doorgegaan.
Kortom, ondanks behoorlijke inspanningen van werkgroep en individuele gidsen is er maar
een beperkte activiteit naar het publiek geweest. We vrezen natuurlijk dat het voorlopig ook
nog even zo zal blijven. Maar we zullen zoveel mogelijk creativiteit inzetten om de activiteiten
daar waar er een kans is, te hervatten.
Ik vond het toch wel erg leuk dat er door individuele acties van IVN’ers (zoals rommel
opruimen in het NPZK) en door IVN-landelijk, de naam IVN toch nog regelmatig in de pers
kwam. Ik hoop dat in het 2e halfjaar 2021 de activiteiten weer vooral bij ons vandaan komen.
De excursiewerkgroep: Erna Schreuder, Cor Vlot (coördinator), Ok Overbeek, Berna van
Baarsen, Eric van Bakel, Miranda Bosse (planner) en Harry Lips.

2.2 Jaarverslag Kinderwerkgroep 2020
Afgelopen jaar stond vrijwel volledig in het teken van aktiviteiten die vanwege corona NIET
door konden gaan. Ook twee evenementen die al in voorbereiding waren moesten afgezegd
worden, dit betrof ons Zee-evenement in mei en de Paddenstoelendag in oktober.
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We hebben slechts 2 excursie’s kunnen doen. De eerste was de
diersporenexcursie die in februari was dus nog voor de corona.
De tweede was een aangevraagde excursie in de zomer voor een
buurtfeest vlakbij de stadskweektuin. We zijn toen met enthousiaste
groep kinderen op ontdekkingstocht in de stadskweektuin gaan
lopen.
Voor dit jaar ziet het ernaar uit dat we langzaam in beweging gaan
komen, er zijn aanvragen, onder corona-voorbehoud, voor drie
klassen om in de
duinen te gaan lopen
eind april of in mei.
Met de gidsen van de kinderwerkgroep
onderhouden we zo nu en dan contact, dat geldt
ook voor enkele gidsen in opleiding waarvan
twee groepjes door onze gidsen worden
begeleid. Hiervan hebben twee gidsen zich al
aangemeld bij onze kinderwerkgroep, een zeer
welkome aanvulling!
Hans Smits coördinator kinderwerkgroep

2.3 Jaarverslag werkgroep Cursussen 2020
Natuurgidsen Opleiding
De opleiding tot natuurgids (NGO) die in
september 2019 van start ging, heeft in 2020
een tijd stil gelegen door de coronapandemie.
De theorieavonden in Thijsse’s Hof konden
vanaf eind maart helemaal niet plaatsvinden.
In de loop van het jaar is de cursusleiding
overgeschakeld naar digitaal onderwijs via
Zoom. De buitenlessen zijn, zodra het weer
enigszins mogelijk was, opgepakt met
inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Dankzij
de inzet van vele gidsen konden excursies in
kleiner verband toch doorgang vinden. Het gemis aan theorielessen heeft de cursusleiding
grotendeels opgevangen door het vooruitschuiven van
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de einddatum naar eind juni 2021. Deze ‘verlenging’
was voor twee cursisten aanleiding om te stoppen met
de opleiding. Via de NGO-app bleek dat de cursisten
veelvuldig zelf op onderzoek uitgingen en van elkaar
leerden. Een mooie invulling van het gemis aan
practicum tijdens de theorielessen! Na een kleine dip
van iedereen in de zomerperiode stroomde de energie
weer overvloedig vanaf de doorstart in september. Er
komt een groep doorzetters aan om onze gelederen te
versterken vanaf juli 2021!

2.4 Jaarverslag 2020 van de werkgroep Haarlemmermeer (IVN-ZK)
We hadden een prachtig programma waarvan we jammer genoeg
slechts enkele activiteiten konden uitvoeren.
Daarom even wat we wél hebben gedaan binnen alle coronaregels.
Bosbaden
Na de datum diverse malen vooruit gezet te hebben is op 1 juni deze nieuwe vorm van
natuurbeleven doorgegaan. En met enthousiaste reacties van de zeer beperkte aantal
deelnemers.
Voor wie niet weet wat bosbaden of bosbadderen is: Uit het persbericht:
“Ben jij al bekend met de term Bosbaden? In Japan weet men het al langer: de weg naar een
gezonder, productiever en gelukkiger leven leidt door het bos. Meditatieve boswandelingen
zijn er een populaire therapie tegen stress, futloosheid en andere kwalen.
Volgens het Japanse principe Shinrin-yoku (bosbaden) heeft de natuur niet alleen het
vermogen haar bezoekers te verwonderen en te laten ontspannen, maar vergroot zij ook hun
fysieke, mentale en emotionele welzijn. Bij deze excursie gaat het niet zozeer om het
wandelen zelf, maar meer over de wonderbaarlijke relatie tussen de natuur, ons lichaam,
onze geest en onze ziel.
Tijdens deze 2 uur durende wandeling staan we regelmatig stil voor een eenvoudige oefening,
waarbij je leert om de omgeving bewuster waar te nemen en trainen we alle zintuigen. Ervaar
zelf hoe je via de natuur weer in verbinding kunt komen met jezelf. Eenvoudige oefeningen
worden afgewisseld met leuke weetjes over de natuur en de omgeving. Laat je verrassen en
inspireren.”
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Vleermuizen ( 28 augustus)
Ieder jaar geven we een vleermuisexcursie in het centrum van Hoofddorp tijdens het
landelijke vleermuisweekend. Met maximaal toegestane deelnemers (min 2) gingen op stap.
De twee waren cursisten van de opleiding die beiden een deel van de excursie hadden
voorbereid en op prima wijze hebben uitgevoerd.
Fête de la Nature (6 september)
In de tuin van de Heimanshof wat een eenrichtingsverkeerspad uitgezet. Met hier en daar een
veilige activiteit. Onze werkgroep was aanwezig met een presentatie over natuur/
diervriendelijk tuinieren. Op de tafel was een miniatuur tuintje gemaakt om vragen uit te
lokken en om zo het gesprek te kunnen beginnen over het belang van biodiversiteit in de tuin.
Natuurrondjes
Omdat begeleide excursies niet mogelijk waren en omdat toch veel mensen ineens zijn gaan
wandelen hebben we onze Facebookpagina Groen Haarlemmermeer gebruikt om ze daarbij
beter te laten kijken en ook om ze dan te vertellen wat ze kunnen zien. En stelden we routes
voor in diverse groengebieden.
Tenslotte
Diverse leden van de werkgroep hebben zich aangemeld om mee te werken aan een
insectenmonitoring van de gemeente Haarlemmermeer en diverse agrariërs in hun bloemrijke
akkerranden.
Verslag door Anneke Wegman coördinator, 6 april 2021

2.5 Jaarverslag 2020 Website/sociale media/nieuwsbrief/routes
Openbare website
In de opzet van de website https://ivn.nl/zk is weinig veranderd. Door dit medium konden we
gelukkig de mensen, in dit jaar vol veranderingen en onzekerheid, continu een actueel beeld
bieden van de stand van zaken.
Social media
https://www.facebook.com/ivnzk/ heeft begin 2021 zo’n 640 volgers, enkele meer dan een
jaar daarvoor. Eind 2020 is een werkgroepje media actief geworden (Ok Overbeek, Jan-Willem
Doornenbal, Ronald Cassée, Jasper Tuininga en sinds maart 2021 Emiel van Sambeek) met
plannen om meer mensen actiever, via sociale media, bij de natuur en de IVN te betrekken.
https://www.instagram.com/ivn.zuidkennemerland/ is aangemaakt met al 78 volgers (dd 1
april 2021). Meer nieuws volgt.
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Route-app
Op https://www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/routes zijn er 3 routes bijgekomen,
waardoor we nu 5 routes hebben:
Molens Zuid-Kennemerland met de fiets (111 downloads in 2020), Fietstocht cultuur en
natuur in Spaarnwoude (97), Rondje Oosterplas (27), Molens Zuid-Kennemerland met de kano
(24), Kanoën rond de Mooie Nel (15).
Begeleid door ons zijn er ook twee routes in de maak door NGO-cursisten.
Nieuwsbrieven
In ‘normale’ jaren verschijnt er een tweewekelijkse email-nieuwsbrief, aan 720 adressen
verstuurd, met een overzicht van de activiteiten en incidenteel een ander bericht. Vorig jaar
was echter niet ‘normaal’, want er waarde een irritant virus rond, waardoor heel veel
activiteiten niet doorgingen. Als gevolg daarvan zijn er slechts 9 nieuwsbrieven verstuurd in
plaats van de gangbare 24, omdat er simpelweg niets te melden viel.
Deze brief wordt overigens al vanaf mei 2010 verstuurd en binnenkort is dat dus gedurende
11 jaar!
Ok Overbeek en Jan-Willem Doornenbal

2.6 Jaarverslag De Toorts 2020
Een bijzonder jaar ligt achter ons. Vanwege Corona waren er bijna
geen excursies, zijn onze traditionele evenementen afgelast en
moest er ook veelal digitaal worden vergaderd. Toch is het de Toorts
redactie gelukt om drie exemplaren van De Toorts uit te geven. Het
bezorgers-leger van de werkgroep Toortsdistributie onder leiding
van Hennie Terpstra zorgde als altijd voor de verspreiding. Veel
leden en donateurs stuurden een mailtje naar de redactie met
complimentjes over de mooie en interessante opzet. Daar is de
redactie natuurlijk trots op! De thema’s waren Huisvesting,
Cultuurhistorie en Tuinen.
De redactie kon zich verheugen in een aanwas van nieuwe fotografen, die op verzoek telkens
weer hun geschoten plaatjes met ons wilden delen. Ook mailden veel leden spontaan foto’s
door. We konden daardoor mooie, kleurige Toortsen maken en we hebben ook veel in onze
“stock” kunnen opslaan voor later gebruik. Dank daarvoor aan de fotografen en we hopen dit
jaar opnieuw jullie kunstwerkjes te mogen ontvangen!
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Al jaren kunnen we rekenen op de trouwe bijdragen van de twee vaste schrijvers Mariëlle
Gerritsen en Marisca van der Eem. Zoals oplettende lezers konden zien, liet Marisca zich niet
onbetuigd door ook mooie sprookjes aan te leveren.
Naast het schrijven van artikelen, het redigeren en het opmaken, hebben Femke en Loes ook
nog ieder twee stagiaires begeleid bij de uitvoering van hun opdracht.
Op 1 januari 2020 begon De Toortsredactie met Cas Botman, Loes van
der Heijden, Femke van den Berg, Margo Slot en Jany van Dijk. Omdat
Cas het erg druk kreeg met onder andere zijn werk, moest hij besluiten
om te stoppen met zijn Toorts activiteiten. Heel jammer. Tijdens de
ALV 2020 werd een oproep gedaan voor nieuwe redacteuren en al snel
meldden twee leden zich aan. Op 31 december 2020 bestaat de
redactie daarom uit 6 leden: Femke van den Berg, Loes van der
Heijden, Margo Slot, Ziegel Ziegelaar, Angelika Dröger en Jany van Dijk.
Namens de redactie, Jany van Dijk, eindredacteur
www.ivnzk.toorts@gmail.com

2.7 JAARVERSLAG 2020 TOORTSVERSPREIDING.
Gelukkig kon de Toortsredactie in coronajaar 2020 gewoon (online) aan de slag, en werden er
drie fraaie Toortsen afgeleverd.
Als altijd kostte het vinden van nieuwe bezorgers geen enkele moeite: voor een nieuwe wijk in
Nieuw Vennep, met 8 leden/donateurs reageerden 3 mensen, een aardige moyenne.
Redactielid Femke stopt nu daar de Toortsen in de bus!
Zoals altijd loopt de samenwerking met ledenadministrateur Peter Blondel, waar de recente
ledenlijst vandaan moet komen, op rolletjes.
Bezorgen op anderhalve meter leverde geen problemen op, zodat alle leden/donateurs toch
een portie IVN op de mat kregen, bij gebrek aan evenementen en excursies…..
Verder geen bijzonderheden wat betreft bezorging.
Hennie Terpstra

2.8 Aangevraagde excursies voor volwassenen.
Over 2020 kunnen we zeer kort zijn. Er waren in de loop van het jaar 3 aanvragen, die
alle drie door de aanvragers afgezegd werden, omdat ze bang waren voor een of ander
virus.
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2.9 Jaarverslag Werkgroep Natuurwerken 2020
Wij hebben ons als werkgroep
Werken in de natuur ondanks de
corona toch aardig ons steentje
aan de natuur bij kunnen
bijdragen. Veel werkdagen gingen
niet door zoals bij Landschap NH
en natuurmonumenten maar onze
eigen werkdagen bij bv
Staatsbosbeheer in Midden duin
konden onder eigen vlag wel
‘gewoon’ doorgaan. Doorgaan
onder de voorwaarde van kleine
groepen en verspreid over
verschillende locaties. Dus bv op Middenduin een groepje van 3 mensen aan de slag met de
opslag van oa esdoorns langs de Zanderijvaart, andere groep aan de slag rond het uitkijkpunt
en de laatste groep in het Bovenbos aan de slag met de Amerikaanse Vogelkers.

En ik maar heen en weer lopen tussen de groepen met vlaai en koffie. Het is allemaal wonderboven-wonder gelukt! Wat er erg jammer was is dat de beide werkweekenden in februari en
in oktober niet door gingen. Het is en was te risicovol om met mensen te verblijven in een
groepsaccommodatie. Als het allemaal lukt dan zou het dit jaar in oktober, als iedereen
ingeënt is, moeten lukken om het altijd leuke weekend in Zuid-Limburg door te laten gaan.
We gaan dan weer hellingbosjes knippen en zagen om ruimte te maken voor de befaamde
Limburgse orchideeën.
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Laatste wat ik nog kwijt wil dat wij afgelopen februari sinds lange tijd weer eens wilgen geknot
hebben met ijs in de sloot. Een mooie ervaring!
Marc van Schie coördinator werkgroep werken in de natuur

2.10 Jaarverslag werkgroep Natuurkoffer 2020
In januari en februari 2020 bezochten wij met de Natuurkoffer de woonzorgcentra:
- Spaar en Hout in Haarlem
- De Moerberg in IJmuiden.
In maart ging Nederland i.v.m. corona op slot en moesten wij de overige geplande afspraken
annuleren. Na de versoepeling van de maatregelen in juni konden wij in die periode één keer
in de buitenlucht een bezoek brengen aan ontmoetingscentrum de Bloemenstroom in
Bloemendaal. Maar in het algemeen werd in de woonzorg- en ontmoetingscentra nog steeds
een streng beleid gehanteerd ten aanzien van bezoekers van buitenaf en was een
natuurkofferbezoek aan mensen met dementie niet mogelijk.
Vanuit IVN N-H werd in het najaar via Zoom een netwerkbijeenkomst georganiseerd met
betrekking tot activiteiten voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Ook het
plannen van een coronaproof natuurkofferbezoek kwam aan de orde.
In de loop van 2021 hopen wij weer actief en coronaproof op pad te kunnen gaan met de
Natuurkoffer.
De vrijwilligers van de Natuurkoffer Zuid-Kennemerland:
Ans Boogers, Paula Gruben, Joke Catau, Sytske Dansen en Marij van Reijendam.

2.11 Publiciteit en PR 2020
Publiciteit excursies 1e kwartaal:
Vanaf januari 2020 t/m medio maart 2020 is er sprake geweest van geplande mediacontacten
gericht op het excursieprogramma van het eerste kwartaal.
Naast de gebruikelijke aankondigingen (wekelijks) in de weekbladen, zijn er in deze periode de
nodige radio interviews gegeven: twee maal telefonisch (live) bij RadioNH (de Agenda van
Nicolas Ruis), één maal telefonisch (live) bij Radio Beverwijk en één maal live aanwezig in de
studio van ZFM (Zandvoort).
Vanaf medio maart 2020 is het excursieprogramma stopgezet i.v.m. de coronacrisis en het
daaropvolgend kabinetsbeleid.
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Publiciteit excursies vanaf medio 2020:
In de zomer 2020 zijn er, als gevolg van ruimere mogelijkheden m.b.t. de coronapandemie,
alsnog een aantal excursies georganiseerd. Dit maal alleen door een aantal gidsen die dit wel
wilden doen.
Deze excursies waren aan strikte regels en voorwaarden gebonden. Deze regels en
voorwaarden zijn zowel vooraf als separaat persbericht als later bij de excursieaankondigingen vermeld in de media.
Ook op de website zijn deze regels en voorwaarden gepubliceerd.
De voorwaarden zijn door de gidsen steeds gehanteerd.
In terugkoppelingen die zijn gedaan, bleek dat het houden van dit soort gelimiteerde excursies
voor de gidsen niet eenvoudig was: de verplichte aanmelding was tijdrovend en, door het
beperkt aantal plaatsen (8 deelnemers maximaal per gids), moest aan veel aanmelders nee
worden verkocht.
Dit in combinatie met het feit dat regelmatig niet alle aangemelde deelnemers kwamen
opdagen.
Na een relatief korte periode werden maatregelen opnieuw aangescherpt, waardoor het
(beperkte) excursieprogramma opnieuw moest worden afgelast (okt) en de rest van 2020 ook
niet meer kon worden opgestart.
Publiciteit evenementen:
Over evenementen in 2020 die niet zijn doorgegaan is de pers steeds geïnformeerd.
Persberichten gedurende het jaar:
Gedurende het jaar zijn op verschillende momenten de media geïnformeerd middels
persberichten.
Dit zijn momenten geweest als:
•

Het stoppen van het excursieprogramma in maart,

•

Het hervatten van het excursieprogramma in juli (onder voorwaarden)

•

Het opnieuw stoppen van het excursieprogramma in oktober

• Het afzeggen van evenementen ( b.v. paddenstoelendag in oktober)
Besluiten tot het verzenden van de persberichten zijn steeds gedaan in afstemming met en in
opdracht van het bestuur van het IVN Zuid-Kennemerland. Ze zijn steeds binnen een kort
tijdsbestek in opvolging van veranderd overheidsbeleid verzonden.
Publiciteit m.b.t. de route-app:
In samenwerking met Jan-Willem Doornenbal zijn er een paar gerichte acties geweest ter
promotie van twee nieuw ontwikkelde app-routes (beide molenroutes, resp. een fietsroute en
een kanoroute).
De uitgevoerde acties zijn:
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•

Het maken van een foto (zie foto bij deze rapportage)

•

Het versturen van een uitgebreid persbericht t.b.v. lokale- en regionale media

•

Het publiceren van een artikel in een landelijk kanotijdschrift

De fietsroute langs de molens
Interne publicaties De Toorts:
In samenwerking met Jan Saveur is een bericht geplaatst (inclusief tekening en foto) ter
promotie van de nieuwe groep Tekenen In de Natuur.
Verdere ontwikkelingen eind 2020:
In December is een initiatief ontstaan van Robbert-Jan de Bruijne voor een bomenrubriek in
het Bloemendaals- en Heemsteeds Nieuwsblad.
Dit is verder uitgewerkt en wordt inmiddels met succes (vanaf begin januari 2021) uitgevoerd.
In het jaarverslag 2021 hierover meer.
In November is er (tijdens een Zoomoverleg) een werving geweest binnen de groep NGOcursisten voor een stage-opdracht m.b.t. het gaan inzetten van een aantal nieuwe media
(waaronder Facebook en Instagram). Dit heeft niet geleid tot aanmeldingen.
Echter: inmiddels is er iemand beschikbaar die zich hiermee bezig houdt en is er een tweede
aanmelding beschikbaar van een vrijwilliger die hieraan een bijdrage wil leveren.
In het jaarverslag van 2021 hierover meer.
Ronald Cassee Coördinator Publiciteit en PR
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2.12 Natuur Informatiecentrum Schalkwijk 2020
Tentoonstelling in de etalage van de blokhut, foto’s winterbloeiers in Schalkwijk i.s.m.. Floron
fototentoonstelling planten/bloemen in aquarel.
Daslook project podcast i.s.m. discutafel.nl
Luister hieronder naar aflevering 74.
Publicatiedatum: 26-03-20.
Duur: 30:28.
Presentator: Ivonne Smit. Gast:
Thérèse van Groeningen.
Foto: Daslook op bosbodem, begin
maart.

Aflevering 74: daslook de wijk in! (deel 1). https://discutafel.nl/podcast-74-daslook-1/
Luister hieronder naar aflevering 75.
Publicatiedatum: 16-04-20.
Duur: 26:48.
Presentator: Ivonne Smit. Gast:
Thérèse van Groeningen.
Foto: Thérèse en Ivonne in
natuurtuin Schalkwijk.

Aflevering 75: daslook de wijk in! (deel 2) https://discutafel.nl/podcast-75-daslook-2/
Corona : alle activiteiten zijn geannuleerd.
De Natuurtuin: snoei en herplanten van Daslook en Sneeuwklokjes en Stengelloze Primula
Onderhoud gebouw/Blokhut
2020 glas van voordeur / tentoonstellingsraam vervangen ivm met vandalisme
Achterdeur hersteld
Scholing IVN :Workshop Visueel werken – door Teuni Verploegh IVN Landelijk
Fotocursus gevolgd bij IVN Maasdorpen; Het congres voor natuur inclusief bouwen
(onlinecongres).
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2.13 Werkgroep duurzame leefomgeving 2020
Nog in te voegen

2.14 Werkgroep Kennemer Vogeldag
Terwijl in 2018 en 2019 de Regionale Vogeldag bijna 400 bezoekers trok en veel positieve
evaluaties ontving, moesten we in 2020 verstek laten gaan doordat natuurevenementen door
COVID-19 geen doorgang konden vinden.
Toch hebben we niet stil gezeten. Tijdens een overleg van de werkgroep in september 2019 is
een aantal besluiten genomen en zijn nieuwe afspraken en acties voorgenomen:
1. De naam Regionale Vogeldag is gewijzigd in KENNEMER VOGELDAG om meer recht te
doen aan de regio waar ons evenement plaat vindt en de mensen die de dag bezoeken.
Onze slogan 100% KLUUT blijft.
2. De Kennemer Vogeldag vindt niet meer op Moederdag plaats maar eerder in het jaar,
namelijk de derde zondag in april, om zo de concurrentie met andere (vogel)festiviteiten
in het weekend van Moederdag te vermijden. Een ander voordeel van deze wijziging is dat
vroeger in het jaar mogelijk meer vogels kunnen worden gespot, zoals onze wintergasten.
3. Een actie die in 2020 is ontwikkeld en deels uitgevoerd door Paul van Trigt en Berna van
Baarsen, is het ontwerpen en maken van nieuwe tentoonstellingspanelen. De ‘oude’
panelen van het IVN Zuid-Kennemerland zijn misschien voor kleine exposities nog
enigszins te gebruiken. Voor grotere tentoonstellingen - zoals de Vogeltentoonstelling van
Jan-Willem van Velzen tijdens de Kennemer Vogeldag in onze uitvalsbasis Fort benoorden
Spaarndam – voldoen ze echter niet meer. Met subsidie van het Jan Pieter van Vrede
fonds en bijdragen van IVN Zuid-Kennemerland, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en
Vereniging Behoud De Hekslootpolder kon dit project in 2020 worden opgestart.
4. De effectiviteit van het uitzetten van flyers voor de werving van jong (scholen) en oud
(bibliotheken, etcetera) is aangekaart. Aangezien de flyers onvoldoende lijken bij te
dragen aan de opkomst van bezoekers, en daarmee niet opwegen tegen de kosten die er
mee gemoeid zijn, is besloten om flyers niet meer op grote schaal te verspreiden.
5. De variatie in het aanbod van de excursies houden we in stand maar we gaan meer de
nadruk leggen op het Munitiebos, de BIG SIT en de Vroege vogel fietstocht.
Hoewel het grootste deel van de bezoekers uit Zuid-Kennemerland komt, laten inventarisaties
uit 2018 en 2019 zien dat de Kennemer Vogeldag ook mensen aantrekt uit andere delen van
het land. Een uitdaging voor toekomstige Vogeldagen is dan ook om meer en breder aandacht
te vragen voor de dag in de (landelijke) pers door bijvoorbeeld meer radio, reportages en
interviews. Door middel van onze eigen website (http://www.100procentkluut.nl) zijn we al
door veel potentiële bezoekers te volgen. En ook al gooide COVID-19 roet in ons eten, hebben
we een goede start gemaakt door in het IVN landelijke (digitale) magazine, Mens en Natuur
zowel een persbericht als een interview geplaatst te krijgen. De idee van Margo Oosterveen
om een promotiefilm te ontwikkelen voor gebruik op onze website en publiciteit zal bij een
volgende Kennemer Vogeldag weer worden opgepakt. In overleg met de persvoorlichter van
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IVN Zuid-Kennemerland, Ronald Cassee, zullen in 2021-2022 onze toekomstige mogelijkheden
verder worden uitgediept.
De Kennemer Vogeldag is een gezamenlijk project van IVN Zuid-Kennemerland (IVN-ZK),
Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland (VWG-ZK) en Vereniging Behoud De Hekslootpolder. Er
werken circa 35 vrijwilligers aan mee.
De Werkgroep Kennemer Vogeldag bestaat uit: Berna van Baarsen (IVN-ZK, VWG-ZK,
coördinator), Johan Stuart (VWG-ZK), Peter Davids (Vereniging Behoud De Hekslootpolder),
Marc Heppener (IVN-ZK), Ton Lansdaal (VWG-ZK), Ziegel Ziegelaar (IVN-ZK, beheerder Fort
benoorden Spaarndam), Jan-Willem van Velzen (IVN-ZK, Kennemer Natuurbibliotheek, Groene
Academie), Robert Rieck (Vereniging Behoud De Hekslootpolder), Ronald Cassee (IVN-ZK
persvoorlichter).

16 april 2021

16

3. Financieel jaaroverzicht 2020
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IVN Zuidkennemerland

Jaarresultaten IVN-ZK

23-03-21

2019

Boekingskode Omschrijving

210
215
216
230
290
Tot
301
301
302
310
320

Ontvangen contributies
Donateurs
Extra donaties
Afdracht IVN-NL
Leden Bijeenkomsten
Leden / Donateurs

4291,75
2075,00
55,00
-528,00
-407,40
5486,35

1

2020

2020

2020

in

uit

net

4392,50
2502,50
0,00

2021

-72,05

6895,00

-34,00
-481,70
-587,75

6307,25

6500

-510,89

-600

Tot

Bestuur overig
afschrijving apparatuur
Bestuur representatie
Vereniging kosten Intern
Vereniging kosten Extern
Bestuur en Vereniging

-712,36

0,00

-64,00
-137,04
-185,40
-4,45
-120,00
-510,89

Tot

430 Verkopen Groene Winkel
430 Afboeken voorraad
Groene Winkel

167,85
-167,85
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0

956,00
-574,00
382,00

1060,00

Tot

440 Opbrengsten Aangevr. Exc
441 Kosten Aangevr. Exc
Aangevraagde Excursies

-494,00
-494,00

566,00

500

Tot

442 Natuurkoffer in
443 Natuurkoffer uit
Natuurkoffer

595,00
-520,22
74,78

-278,44
-278,44

-78,44

-100

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
Tot

Tot

Ov. Evenementen in
Ov. Evenementen uit
SPD in
SPD uit
Paddestoelendag in
Paddestoelendag uit
RVD/KVD in
RVD/KVD uit
Zee-evenement in
Zee-evenement uit
Evenementen

470 Opbrengsten Cursussen
471 Kosten Cursussen
Cursussen
473
473
474
475

Tot

Opbrengst NGO
inkomst NGO
Kosten NGO
reservering te maken kosten
NGO

-329,79
-137,04
-245,53

1060,00
200,00
200,00

716,00
-722,99
0,00
-368,04
50,00
-773,99
1500,00
-1624,19
0,00
0,00
-1223,21

2007,00

-2198,78

-191,78

-100
-1400

510,00
-243,58
266,42

0,00

-16,00
-16,00

-16,00

0

10000,00
0,00
-3230,81
-6769,19
0,00
-58,00
-227,80
-285,80

7,00
-300
-127,33

-400

-189,56

-400

-1881,89

-200

2000,00

6769,19
870,00
-662,36
-6769,19
-7431,55

207,64

-32,00
-227,80
-259,80

-234,80

-300

40,00

-48,00
-48,00

-8,00

500

0,00

-96,00
-96,00

-96,00

-100

0,00

-1824,68
-16,00
-1840,68

-1840,68

-2500

-32,00

-100

-100,00

0

7639,19

Tot

510 WG Excursie, div
510 Afschrijving apparatuur
WG Excursies

Tot

550 WG Kinderen KWG in
551 WG Kinderen KWG uit
Wergroep KinderWrkG

Tot

570 WG overig
Werkgroepen Overig

Tot

610 WG Toorts drukwerk
615 WG Toorts Ovr.kstn
Toorts

Tot

630 WG Publiciteit
635 WG Promo
Publiciteit

-32,00
-32,00
-64,00

0,00

-16,00
-16,00
-32,00

Tot

800 Opbrengsten lezingen
810 Kosten lezingen
Lezingen

37,50
-107,00
-69,50

0,00

-100,00
-100,00

780,00
-432,00
348,00
-224,00
-224,00
-1824,68
-417,73
-2242,41

25,00
25,00

-5000 -2500
5000 2500
0
0

40,00

430
710
730
900
900

Kas Groene Winkel
386,22
Opbrengsten diversen
Contrib. & Abonnementen
Bankkosten
-169,62
-194,15
Ontvangen rente
9,24
0,21
Tot
Diversen
-160,38
386,43
-194,15
192,28
-200
============================================================================================'
TOTAAL
1575,89
18252,62
-14088,04
4164,58
2200
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IVN-ZK bezittingen lijst
2018

2019

2020

€451,08
€386,22
€837,30

€451,08
€0,00
€451,08

€1,00
€1,00
€0,00
€0,00
€244,40
€0,00
€420,00
€479,56

€1,00
€1,00
€0,00
€0,00
€121,60
€0,00
€315,00
€342,52

€1.510,80

€1.145,96

€781,12

Triodos rekening
ASN spaarrekening NL53
ASN spaarrekening NL13
reservering cursuskosten
som:

€8.126,97
€35.398,03
€155,66
€0,00
€43.680,66

€16.995,50
€35.407,27
€155,66
-€6.769,19
€45.789,24

€21.524,71
€35.407,48
€155,66
-€7.639,19
€49.448,66

Totaal

€46.196,61

€47.772,50

€50.680,86

130 Voorraad Groene Winkel
131 Kas Groene Winkel
som:
140
140
140
150
150
150
150
150

Laptop PC (2003)
Laptop PC (2007)
Beamer (2006)
4 kijkertjes (2011 €129,= p/s)
1x Celestron Regal M2 65ED (19-04-17)
1x Celestron Regal M2 65ED (19-04-17)
1x Celestron Regal M2 65ED (29-12-18)
iMac (19-03-18) +1TB drive (16-05-18)

som:
170
172
173
475

1
2
3
4
5
6
7
8,9

€618,93
€386,25
€1.005,18

1

1,00
1,00
__
__
€367,20
€0,00
€525,00
€616,60

7

2

8
9
3
4
5,6

* nootjes *
schatting
incl. Opbrengst VJE 2017
waren er 5 maar 1 is kapot
waarde na 2 jaar afschrijving (70%)
kapot gevallen dec 2018
verzekeringsgeld €500,16
gecrashed ?
in beheer Jan Saveur
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Verklaring kascommissie 2020
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4. Overzicht uitgevoerde activiteiten 2020
19 -1-2020

Wintergasten in de Amsterdamse Waterleidingduinen

19 -1-2020

Excursie door Boschbeek/Spaarnberg

9- 2 -2020

Dierensporen en Vogels Koningshof

15 - 2 -2020

Strandexcursie Zuidpier IJmuiden

16 - 2 -2020

Rondje Oosterplas in februari

23 - 2 -2020

Dierensporen en Vogels Koningshof

23 - 2 -2020

Rondje Bolwerken en Kenaupark

1 - 3 -2020

Knoppenwandeling Haarlemmerhout

8 - 3 -2020

Met de padden op pad in Koningshof

15 - 3 -2020

Vogelzang op Leyduin

daarna met Corona beperkingen
1 - 6-2020

Bosbaden in Haarlemmermeerse Bos (zie verslag werkgroep Haarlemmermeer)

16 -8-2020

Natuur in de stad Haarlem

16 -8-2020

Heide-excursie in de oude duinen van De Zilk

27 - 8-2020

Vruchten, bessen en nazomerbloei in wandelbos Groenendaal

28 - 8-2020

Vleermuisexcursie Hoofddorp

28/29- 8-2020 Zagen in Middenduin
1 – 9 - 2020

Wandeling door het Kraansvlak

6 – 9 – 2020 Fête de la Nature Heimanshof – presentatie natuur/ diervriendelijk tuinieren
13 – 9 -2020 Het landschap als geschiedenisboek
20 - 9 -2020

Bomen in de oude binnenstad van Haarlem

10 -10-2020

Beleef de duinen in de herfst

10 -10-2020

Monumentale bomen op de begraafplaats

11/14-10 -2020 Beleefweek van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland op landgoed Caprera
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