Evaluatie beleidsplan 2017– 2020
1. Opzetten en organiseren van Opleiding tot IVN Natuurgids

We streven ernaar om deze cursus om de vijf jaar te organiseren om het
bestand van natuurgidsen op pijl te houden.
Begin 2019 is de nieuwe lichting natuurgidsen afgestudeerd. Over vijf jaar
wordt weer een natuurgidsenopleiding gestart.

2. Voortzetten en uitbreiden van publieksactiviteiten voor jong en oud .
Dit punt is gelukt. De StrunerKids-activiteiten, de mini-excursies en de
natuurkoffer zijn goed draaiende activiteiten geweest. Wordt meegenomen
naar het nieuwe beleidsplan.

3. Groene cursussen voor gidsen en publiek
Het organiseren van:
- Groene cursussen voor publiek (over planten, dieren, paddenstoelen etc.)
Met als doel inwoners van Texel te interesseren voor en bewust te maken van
de natuur en van het belang van verduurzaming. Daarbij staat specifiek het
beleven van het seizoen centraal. Leden en donateurs kunnen ook deelnemen
aan deze cursussen.
Er zijn naast de NGO-cursus geen andere cursussen georganiseerd. De focus
lag op de NGO-cursus (looptijd van 2 jaar). In het vierde kwartaal 2019 is
gestart met de organisatie van de watergidsen cursus (start 9 maart 2020), en
de oprichting van een kolken(werk)groep.
--Opfriscursussen voor de natuurgidsen
Algemene cursussen voor onze actieve leden ter aanvulling van de
vaardigheden, bv. op het terrein van GPS, publiciteit, en internet,
duurzaamheid, de methodiek van het gidsen.
Algemene cursussen zijn niet tot weinig aan de orde gekomen. Het is blijvend
prioriteit de kennis en vaardigheden van de NGO-gidsen op peil te houden.
Zodoende krijgt dit ook aandacht in het nieuwe beleidsplan.
4. Samenwerking binnen afdeling stimuleren
Door uitwisseling van activiteiten in de vergadering van de coördinatoren van
de werkgroepen worden de leden gestimuleerd om meer samen te werken en
activiteiten te organiseren die over de werkgroepen heen gaan. Steeds meer
leden zijn actief in meerdere werkgroepen. Ook dat versterkt de onderlinge
band.

Aan het StrunerKids-programma kunnen alle werkgroepen bijdragen, door
een kinderactiviteit te verzorgen. Dit wordt door veel werkgroepen ook
gedaan. Verder komt dit punt nog niet goed van de grond. Is in het komende
beleidsplan geen speerpunt.
5. Banden met gemeente en groene organisaties op peil houden
In het kader van de organisatie van publieksactiviteiten, het inventariseren en
beschermen van vlinders, planten en vogels hebben de werkgroepen
regelmatig contact met gemeente en beheerders van bv. Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Ecomare en het Landschap Noord-Holland.
Met de natuurorganisaties op het eiland is goed contact. Dit blijft ook in het
komende beleidsplan een zeer belangrijk onderdeel, waarbij de focus meer
gaat liggen op samenwerking. Met de gemeente is weinig contact geweest. In
de komende beleidsperiode is het streven een excursie ( of meerdere kleine)
speciaal voor gemeenteraadsleden te organiseren.

6. Nieuwe leden aantrekken en enthousiast maken voor ons werk. IVN Texel
vergrijst en verliest leden en donateurs door overlijden van die leden of
donateurs. Aanwas van nieuwe (jonge) leden is hard nodig.
Er is geen actief beleid geweest op het werven van nieuwe leden. Wel is
gepoogd bestaande leden te activeren. Voor de nieuwe beleidsperiode wordt
er via actieve communicatie (bijvoorbeeld Natuurwijzer Texel) gepoogd
nieuwe leden te werven.
Bij elke StrunerKids-activiteit wordt de folder van IVN Texel uitgedeeld.

7. Landelijk bestuur en regio-overleg
Belangrijke inbreng van het bestuur in het Regio-overleg van de IVN
afdelingen in Noord-Holland onder andere ten aanzien van het beleidsplan
van de landelijke vereniging IVN.
Een afgevaardigde van het bestuur is, met uitzondering van 2018, aanwezig
geweest bij het regionaal overleg van IVN. In het jaar 2018 was aanwezigheid
bij het regionaal overleg niet mogelijk in verband met de NGO-cursus.
Voor de nieuwe beleidsperiode blijft dit een belangrijk punt. Streven is het
netwerk met andere IVN-afdelingen in Noord-Holland te blijven onderhouden,
door aanwezig te zijn bij de regionale overleggen.

