Beleidsplan 2020 - 2023

In de periode van 2020 - 2023 zal het bestuur zich inzetten
voor onderstaande punten:
IVN Texel draagt bij aan een duurzame samenleving.
Dit doet zij door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.
Een belangrijke doelgroep daarbinnen is de jeugd.
Via natuurbeleving leren zij de natuur van Texel in al zijn vormen,
geuren en kleuren kennen.
Het is onze overtuiging dat natuurbeleving bijdraagt aan waardering en
betrokkenheid voor het behouden van natuur, milieu en landschap.
Voor het aanbod van natuurbeleving wordt waar mogelijk samengewerkt
met lokale natuurorganisaties.
Op die manier draagt IVN bij
aan een duurzame, groene samenleving.

Activiteiten
Er vinden jaarlijks vele verschillende activiteiten plaats. Dit zijn specifieke
activiteiten, excursies en cursussen, lezingen en workshops.
Specifieke activiteiten
Activiteiten met een beperkte tijdsduur, op bepaalde locaties. Staan los van de
werkgroepen.
Bijvoorbeeld:
Kolken op Texel
Website Texelse Dennen

1/4

Excursies
Doelgroep Wat
Strunerkidsprogramma doorlopend aanbieden als publieke
activiteit
Jeugd

Toeristen

Verkenning samenwerking met Natuurmonumenten-Oer
Verkenning (structureel) aanbod natuurbeleving voor basisen
middelbaar onderwijs op Texel (in samenwerking met lokale
natuurorganisaties)

Excursies gericht op toeristen. Huidige aanbod IVN in stand
houden (o.a. duinparkexcursies). Hierin bestaande
samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de
Vogelwerkgroep en Ecomare in stand houden.

Aandacht voor natuur om het huis, laagdrempelig.
IVN Leden

Aandacht voor natuur in breed verband, denk bijvoorbeeld
aan de ontstaansgeschiedenis van het heelal, sterren, aarde,
Texel en evolutie, etc.

Cursussen, lezingen en workshops
• NGO-gidsen faciliteren in op peil houden van kennis en vaardigheden
door middel van korte cursussen
• NGO cursus om de vijf jaar organiseren en gidsenbestand op peil
houden
• Openbare cursus watergidsen
• Openbare cursus ‘Texelse Buitengids’ in samenwerking met
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Vogelwerkgroep, het
Nationaal Park en Ecomare
• Plantendeterminatiecursus
Het bestuur wordt hierin ondersteund door Bert de Boer en Jaap van der Meer.
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Werkgroepen
Het bestuur faciliteert zowel bestaande als nieuwe werkgroepen zo goed
mogelijk

•
•

Bestaande werkgroepen zo nodig vernieuwen/verbreden
We stimuleren en faciliteren nieuwe werkgroepen

Samenwerking
•
•

Proactieve samenwerkende houding richting lokale
natuurorganisaties.
Streven is het netwerk met andere IVN-afdelingen in Noord-Holland
te blijven onderhouden, door aanwezig te zijn bij de regionale
overleggen.

Communicatie
Doelgroep Wat

Leden

Zichtbaarheid van IVN en bestuur vergroten
doormiddel van:
Actief karakter algemene Ledenvergadering
Jaarlijks terugkerend contact moment met act
Inzet digitale middelen zoals Facebook, vernieuwd format
Digitale Skaater, upgrade website

Bereik van IVN Texel vergroten en nieuwe leden werven,
doormiddel van:
Publiek

Uitzendingen op Radio Texel ‘Natuurwijzer Texel’ (in
samenwerking met lokale natuurorganisaties
Excursie speciaal voor gemeenteraad
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Ledenadministratie en contributie inning
Het bestuur streeft naar een geleidelijke overgang van de ledenadministratie en
contributie inning naar IVN Centraal, via het servicemodel Procurios. Daarmee
werken we toe naar een efficiënte, gestroomlijnde ledenadministratie en
contributie inning.
• Ten aanzien van de contributie richt het bestuur zich daarom op een
geleidelijke stijging naar het landelijke bedrag van IVN, a la €24,- per
jaar.
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