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Voorwoord
Beste IVN’ers,
Het was weer een druk en mooi jaar. Zowel in de vereniging als bestuurlijk is er veel gebeurd waar
we met trots, weemoed of blijdschap op terug kunnen kijken. In elk geval hebben we met frisse
moed de stap naar 2019 kunnen zetten.
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D o n g e

Guus Beenhakker
voorzitter

&

Ik nodig jullie allemaal uit om deze mooie dingen in 2019 te blijven doen. En de natuur? Ik ben
benieuwd wat die allemaal in petto heeft.

M a r k

En natuurlijk gingen veel mooie activiteiten van werkgroepen weer door, zowel intern als extern.
De wandelingen, de cursussen, de werkgroepen, dat vormt natuurlijk altijd de krachtige motor
van onze vereniging. De natuur zorgde wel voor de nodige verrassingen. In het voorjaar kregen
we nog een flinke vorstperiode, waarna het lang koud bleef in de atmosfeer. Vervolgens was de
warmte in het najaar maar niet te verjagen om ruimte te maken voor de winterse koude. Zelfs
eind oktober, bij onze ledendag op de Dassemus, tikte het kwik de 30 graden nog aan. Zorgelijk,
ergens, maar ook ongekend.

I V N

In het begin van het jaar moesten we afscheid nemen van een penningmeester en startte de
zoektocht naar een opvolger. Nu ik dit schrijf is die zoektocht hopelijk bijna tot een einde en
kunnen we ons dagelijks bestuur weer vullen. Gelukkig konden we op onze tweede
penningmeester bouwen.
Ook een aantal andere dossiers zijn flink onder de aandacht geweest. Neem de website, de AVG
en de overheveling van de contributie en de ledenadministratie naar IVN Landelijk. Hierin is een
enorme berg werk verzet.
Afgelopen jaar mochten we ook de werkgroep Grijs, Groen en Gelukkig installeren. Het is een
voortvloeisel uit een project dat al een paar jaar liep, maar nu is het na een indrukwekkende
presentatie echt voorzien van een vaste plek binnen onze gelederen.
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Wandelingenwerkgroep
De WandelingenWerkGroep in 2018

Het Kernteam en de gidsen

&

Het aantal actieve gidsen is teruggelopen van 61 naar 59. Twee gidsen hebben te kennen gegeven
te willen stoppen met gidsen. Zij hebben een bedankbrief ontvangen.
De natuurgidsen zijn voorzien van een nieuwe badge: duurzaam en milieuvriendelijk.
De gidsen in opleiding zijn begonnen met hun stagewandelingen bij de WWG. In de laatste
wandelperiode van dit jaar hebben ze met de gidsen mee (voor)gelopen.

M a r k

Het Kernteam bestond begin 2018 uit 7 personen en het jaar is geëindigd met 6.
Marry Verkleij is gestopt om de nieuwe werkgroep ‘Grijs, Groen en Gelukkig’ te starten. Tot nu
toe is er nog geen opvolger gevonden. We hebben een oproep gedaan in het gidsencontact. Daar
is helaas tot nu toe geen reactie op gekomen. In totaal zijn er 7 bijeenkomsten voor overleg
geweest in het duurzaam leslokaal Wolfslaar.

I V N

Hoe kijken wij terug op 2018: tevreden!
De vrij toegankelijke natuurwandelingen zijn goed verlopen met wisselende aantallen
deelnemers. Er zijn veel wandelingen op verzoek geweest. De gidsen hebben weer hun best
gedaan om hun enthousiasme voor de natuur over te brengen op de deelnemers en ze rond te
leiden door de mooie natuurgebieden in onze omgeving. In het kader van Natuur en Gezondheid
hebben we ouderen kunnen laten genieten van en in de natuur.

Gidsencontact

Wandelingenrooster
Drie maal is er een wandelingenrooster gemaakt voor een periode van 4 maanden. De gidsen
konden hierop online reageren en zich inschrijven voor wandelingen naar keuze. Waar nodig is dit
rooster verder aangevuld door het Kernteam.

Vrij toegankelijke natuurwandelingen
Er zijn 37 wandelingen georganiseerd met in totaal 1428
deelnemers: 1e periode 653, 2e periode 345, 3e periode 430. Dat
zijn er 266 minder dan in 2017. Een mogelijke oorzaak van deze
terugloop is waarschijnlijk de warme lente en de droge en hete
zomer.
Hieronder volgen enkele opmerkelijke wandelingen.
* De topper was de wandeling van 28 april – Heilige Driehoek - met
165 deelnemers.
* Het minst aantal deelnemers was 7, op 7 oktober een
landschapswandeling, langs Weerijs bij Rijsbergen.
* In januari moesten we een wandeling afgelasten, wegens storm.
Paden waren onbegaanbaar en veel grote takken en stukken van boomkruinen dreigden alsnog
te vallen.
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Vier maal is het afgelopen jaar een gidsencontact naar alle gidsen gegaan met informatie, wel en
wee en relevante wetenswaardigheden.
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Wandelingen op verzoek

Gebiedsbeschrijvingen
Van alle vrij toegankelijke natuurwandelingen werden korte gebiedsbeschrijvingen op het
openbare deel van de IVN website geplaatst, met informatie over datum, vertrekplaats, tijdstip en
tijdsduur. Van de vertrekplaats wordt altijd een plattegrondje toegevoegd.
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Voor de 33 vrij toegankelijke wandelingen zijn persberichten gemaakt en verstuurd naar diverse
lokale en regionale dag- en weekbladen. Er zijn flyers en posters gedrukt en verspreid in de regio.
De flyers werden ook uitgereikt bij de natuurwandelingen. Websitetekstjes met korte
gebiedsinformatie en vertrekpunten met plattegrondjes zijn op de IVN- website geplaatst.
Doordat de webbeheerder zijn werkzaamheden beëindigde wordt de informatie sinds het najaar
op de landelijke IVN- website gepubliceerd. Om deze reden wordt een nieuwe fotocollectie
opgebouwd omdat de oude collectie niet meer gebruikt mag worden. Alle gidsen is gevraagd om
foto’s in te zenden. Op de oude IVN-website Mark & Donge werden van diverse wandelingen
verslagen op de website geplaatst met foto's gemaakt door de wandelaars en/of gidsen. De
nieuwe website is nog in ontwikkeling, wellicht komt dit onderdeel ooit terug.
BN De Stem was aanwezig bij de wandeling in de Duiventoren op 16 november i.v.m. de plannen
voor de aanleg van de N269 door de Duiventoren.

&

Publiciteit en PR

M a r k

De WWG heeft in het afgelopen jaar 33 wandelingen op verzoek georganiseerd. In overleg met de
aanvragers werden wandelingen op maat in elkaar gezet in een gebied naar keuze met de inzet
van 1 of soms meerdere gidsen. De ontvangen reacties van de aanvragers na de wandeling waren
in alle gevallen zeer positief. Nieuw dit jaar waren de Koeckerwoods wandelingen op de Vrachelse
Heide. Elke laatste zaterdag van de maand is er een wandeling, afwisselend vanaf Brasserie
Woods of Koeckers. Iedere wandeling heeft een ander thema. Ook het komende jaar gaan we
door met deze wandelingen. Er is nu een kleine pool van gidsen die hier aan meewerken.
Daarnaast organiseerde de WWG in 2018 excursies en activiteiten in het kader van natuur en
gezondheid. IVN-gidsen begeleiden op verzoek binnen- of buitenactiviteiten voor groepen
bewoners van woonzorgcentra en voor groepen mantelzorgers. In 2018 zijn er 19 van deze
activiteiten georganiseerd. De opbrengst van de inzet van IVN gidsen voor de clubkas was hier 705
euro. Met ingang van 2019 zijn deze activiteiten ondergebracht is een nieuwe werkgroep: Grijs,
Groen en Gelukkig.
Met 52 wandelingen op verzoek en de Natuur & Gezondheid activiteiten en een totale opbrengst
van 2.280 euro kan de WWG terugkijken op een succesvol 2018!

I V N

* Op 23 juni werd i.s.m. de Vereniging Markdal een “Midzomernachtwandeling” gehouden.
* De Eindejaarsplantenjacht leverde 33 bloeiende plantensoorten op, 5 meer dan vorig jaar.
* In het kader van het BreBiBu project (Breda Binnenste Buiten) van de gezamenlijke
natuurverenigingen, op initiatief van de KNNV, werd dit jaar het stroomgebied van de 400-jarige
Turfvaart geïnventariseerd. Er waren in dat verband 4 wandelingen, waarvan 1 met bustocht!
4 maart – ‘Turf in de stad’, 5 augustus – ‘Turf in de Vloeiweide’, 2 december – ‘Turf op de
Pannenhoef’. Op 2 september reed een bus, met o.a. een aantal genodigden, van Princenhage
naar Achtmaal. De terugweg werd te voet afgelegd – 25 km. In het Princenhaags museum werd
een tentoonstelling over 400 jaar Turfvaart gehouden. Op 7 september werd daar het boekje “400
jaar Bredase Turfvaart” gepresenteerd.
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De uitvoerige gebiedsbeschrijvingen werden waar nodig bijgewerkt. Deze teksten staan op het
besloten deel van de website en zijn alleen voor de IVN Natuurgidsen bestemd.
Het Kernteam met Coby, Anke, Marry, Yvonne, Chiel, Adriaan en Tonny sluit 2018 af met een
goed gevoel en begint 2019 in een andere samenstelling.

M a r k

Het Kernteam 2019: Chiel, Yvonne, Anke, Coby, Tonny en Adriaan

I V N

Kernteam 2019: Marry heeft het kernteam verlaten, Adriaan is vanaf nu coördinator, Tonny
neemt het verzamelen van de wandelverslagen over van Coby en verzorgt, samen met Anke, de
persberichten en de PR.
Het idee leeft om een gidsensoos op te richten waar gidsen informeel elkaar kunnen ontmoeten
om zo de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Tijdens de 1ste soos willen we nader ingaan op
het thema ’Veilig gidsen’.
Eind 2019 hopen we nieuwe enthousiaste gidsen vanuit de gidsencursus welkom te heten bij de
WWG en is er onder hen mogelijk iemand bereid om het Kernteam te komen versterken.
Samen met alle natuurgidsen gaan we voor een groen en educatief 2019.

&
Natuur en Gezondheid, waaronder Grijs Groen en Gelukkig (GGG) kristalliseerde in dit tweede jaar
onder de vleugels van de WWG verder uit.
Doelgroep en resultaten 2018
De inzet voor de Natuurkofferbijeenkomsten bleef stabiel. We bereikten 130 ouderen in tehuizen
met 16 bijeenkomsten. Daarbij waren 39x IVN-vrijwilligers actief, Tijdens mantelzorgwandelingen
en wandelingen met ouderen e.a. specifieke groepen leidden we ca. 30 deelnemers rond (3
gidsen). De pool van GGG-vrijwilligers groeide van ca 16 naar ca 18 met enige wisselingen.
Enkelen van hen namen deel aan landelijke bijscholingen en conferenties.
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Natuur en gezondheid
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PR acties
We werkten aan publiciteit binnen IVN M&D met Gidsencontact, website,
presentatie bij ALV en naar buiten met artikel Bredase Bode, de
Vrijwilligersmarkt Breda en Meet&Match met Betrokken Ondernemers
Breda. Thomassen Gifts gaf ons 2 nieuwe rolkoffers en 2 bluetooth
speakertjes.

M a r k

Aan het einde van het jaar werd de
Werkgroep GGG een zelfstandige
werkgroep van IVN M&D met een eigen kernteam. De
hoofdactiviteit van de werkgroep blijft het uitvoeren van de
Natuurkofferbijeenkomsten in woonzorgcentra. De
wandelingen voor andere doelgroepen blijven onder de WWG
vallen.

I V N

Oprichting werkgroep

&
D o n g e
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Cursuswerkgroep
2018 - De Cursuswerkgroep heeft veel hooi op haar vork.
Na het jaar 2017, waarin we een periode met veel discussie over hoe en wat, de uitkomsten van
de brainstorm in praktijk brachten ging het ook in 2018 gewoon weer als vanouds. De nieuwe
vorm van publiciteit bracht ons meer dan genoeg cursisten en de Natuurgidsenopleiding 20182019 ging van start.

M a r k

Deze basisactiviteit van de Cursuswerkgroep, het organiseren van cursussen, heeft in 2018 tot 4
afgeronde cursussen geleid. Het werden 31 deelnemers in het voorjaar in Bavel en 25 in
Oosterhout.
De najaarscursus kende 27 deelnemers in Bavel en 17 in Oosterhout.
Daarmee kwam voor 2018 de teller op een totaal aantal cursisten van de voor- en najaarscursus
van 100.
De cursussen in Bavel werden gehouden in Dorpshuis ‘t Klooster. In Oosterhout was het MEK de
locatie.

I V N

Blik op Natuur’ voor- en najaar

&
D o n g e

Natuurgidsenopleiding
De Natuurgidsenopleiding 2018-2019 is van start gegaan met
25 cursisten. Jammer genoeg was er deze keer geen deelname
van een groep cursisten uit IVN Roosendaal. Het bijeen zoeken
van een kernteam van 3 leden, mentoren-groep met 6 leden en
verdere docenten was door flink lobbyen gelukt.
Het maken van het gedetailleerde draaiboek, de planning en vastleggen locaties kost als vanouds
heel wat zweetdruppeltjes van het kernteam. Overleg met het Landelijk IVN Cursushuis bracht
uiteindelijk de officiële goedkeuring.

Materialen en hulpmiddelen
Het blijft een kunst om up-to-date te blijven met cursusmateriaal. Ook dit jaar zijn daar weer de
nodige andere materialen gebruikt. In het najaar is een eigen uitgave van een spinnenzoekblad
gebruikt. Dat zoekblad is nog niet wat we willen doorzetten. We zoeken nog een betere oplossing.
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Sociale zaken, nascholing
Om de teamspirit en de kennis op peil te houden hebben we dit jaar in januari een bezoek
gebracht aan het natuurmuseum in Rotterdam en in augustus is een gezellige avond
georganiseerd bij een kernteamlid thuis.

Organisatie

M a r k

Daarnaast kent de werkgroep een tweede kerngroep voor de Natuurgidsenopleiding. Daarin
zitten Fons Hoebink en Karin Vennegoor en Dolfje de Bont is coördinator. Het mailadres van de
NGO is ngo@ivn-markendonge.nl

I V N

In de Cursuswerkgroep functioneert een kerngroep van 5 leden. De vergaderfrequentie van deze
kerngroep is (buiten de vakantieperiodes) ongeveer 1 x per 5-6 weken. De kerngroep cursussen
bestond in 2018 uit Emmy Blok (coördinator), Dolfje de Bont, Anneke Hamers, Karin Vennegoor
en Amanda van Schöll. De overige leden van de Cursuswerkgroep zijn: Sjanneke van den Berg,
Ward van Breukelen, Cecilia Cools, Monique Dorigo, Margriet Erich, Melang Haarbrink, Heleen
Hanstede, Fons Hoebink, Sylvia van de Ing, Ad van de Laar, Henk Martens, Melanie Srodzinski,
Mari Verkade. Met Gerard Sand, die tevens lid van het Algemeen Bestuur van IVN M&D is, brengt
dat ons cursusteam op 19 leden!
Het e-mailadres van de Cursuswerkgroep is: cursussen@ivn-markendonge.nl

&
D o n g e
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Natuurtuin Oranjepolder
Werkgroep

I V N

De werkgroep heeft 24 leden, waarvan een meerderheid regelmatig actief is in de natuurtuin.
Mutaties in 2018:
We hebben afscheid genomen van één werkgroep lid: Jan van Endschot die een andere besteding
van de zaterdagochtend vond. Er zijn twee nieuw leden bijgekomen: Ad Korteweg en René Muller
Er zijn twee leden, Gijs v.d. Sande en Tim Schellekens, die begeleid wonen en waarvan de
woonplaats een stuk verder is komen te liggen in 2018. Ze worden nu door hun ouders gebracht
op de werkochtenden. Fijn dat ze blijven komen.
Het coördinatorschap van de werkgroep wordt verzorgd door Anneke Hamers, met dien
verstande dat het werkgroepenoverleg wordt verzorgd door Piet Hanemaaijer.

De aandacht voor veiligheid die in 2017 opgestart is in 2018 gebleven. Naast eerdere
aanschaffingen op het gebied van veiligheid zijn in 2018 twee brandblussers aangeschaft.

Werk en beheer
Elke tweede zaterdag van de maand is er een werkochtend voor de leden gehouden, aangestuurd
door Hans v.d. Roer en Piet Hanemaaijer.

Twee mensen van onze groep (Adriaan van Rinsum en Jan Hoevenaars) hebben een
motorkettingzaag cursus met succes afgerond.
Het grote plasdras gedeelte werd weer eens gemaaid, na veel jaren. Dat was mogelijk door een
regionale motorkettingzaag-training in september.
Op de Natuurwerkdag van 3 november waren er 6 eigen
mensen, 4 volwassen gasten en 10 scouts uit
Raamsdonksveer. Belangrijke karweien waren: wilgen
knotten en vlechtwerk. Een verrassing op de
natuurwerkdag was het bezoek van het Brabants Buske,
met de nodige interviews en een uitzending op Brabant
TV.
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Buiten de werkochtenden zijn er diverse malen extra
werkdagen geweest voor een groepje eigen mensen.

&

Ook dit jaar deden we mee met NLdoet:
gecombineerd met de werkochtend van 10 maart.
Naast de eigen mensen waren er 8 gasten. Er werden
nieuwe heesters geplant en nieuwe insectenhotels
geplaatst. Thema was: Natuurtuin Oranjepolder
zoemt.

M a r k

Veiligheid

Jaarverslag 2018
Natuureducatie/Openstelling
Op 24 februari is een groep van 17 mensen van Schenker Logistics op onze tuin komen werken als
maatschappelijke activiteit. Wij verzorgden, tegen betaling van hen, een hapje en een drankje.
Het verliep prima.

Het Domein is nu in handen van IVN Mark&Donge. Onze Stichting i.v.m. Het Domein is echter niet
opgeheven en bestaat nog.
Het onderhoud van het Domein is beter ter hand genomen: Tweemaal per jaar zorgen we voor
een schoonmaak op de werkochtend.
De vitrinekast is in ere hersteld: Hans Diepstraten draagt daar zorg voor.

Financiën
Inkomsten: de betalingen van de basisscholen die op bezoek komen, giften via de giften bus bij de
zondag openstelling en een subsidie van het Oranjefonds (NLDoet). Belangrijke aanschaf in 2018:
Motorkettingzaag. Vanuit onze eigen inkomsten komen we niet rond. IVN Mark&Donge moet
aanvullen.
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Het Domein

&

Op 20 oktober was er een Land-Art dag: een groep kunstenaars heeft natuurkunstwerken in onze
tuin gemaakt. Het werd een geslaagd evenement.

M a r k

In de maanden mei, juni, juli en september
waren er groepen van basisscholen die onze tuin
bezochten. Helma Oerlemans verzorgde de
coördinatie. Er zijn 5 scholen op bezoek geweest
met in totaal 128 kinderen. Er was meestal een
wisselprogramma van vier groepen, begeleid door
moeders en enkele werkgroepleden. De belangstelling
van de basisscholen voor onze natuurtuin loopt terug. Dat
is jammer en heeft wellicht te maken met de toegenomen
belasting van mensen in het onderwijs.
Op 27 juni kwam er onder leiding van Marjan Horn een
groep Syrische kinderen op de schooltuin en deden een
programma met Helma en Piet, dat goed verliep.

I V N

Net als vorige jaren was onze natuurtuin in de maanden mei t/m september op zondagmiddag
opengesteld voor publiek. Van 13.00 tot 16.00 uur.
De bezoekersaantallen per zondag: gemiddeld 17. Vorig jaar was dat 20. De afname was
ongetwijfeld te wijten aan de zeer warme zomermaanden. De slootjesdag (10 juni) trok weer veel
bezoekers, waarbij 30 kinderen.
De zondagmiddagopenstelling blijft voldoen aan
een behoefte. Nog steeds zijn er bezoekers die
onze natuurtuin ontdekken. Op deze zondagen
waren steeds twee werkgroepleden aanwezig,
die mensen ontvingen en eventueel rondleidden.
Adriaan van Rinsum stelde het rooster samen.
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Materiaal/Gereedschap/bouw
Zoals in voorgaande jaren werd dit beheerd door
Johan van Hoek. Aanleg van steigers, brug
(vervanging) en trap naar het hoge pad. Er was een
probleem met de (nieuwe) aggregaat, maar dat is
inmiddels opgelost.

Waarnemingen
Twee werkgroepleden, Piet Hanemaaijer en Huig Slob verzorgden een route in de natuurtuin voor
dagvlindertellingen voor de Vlinderstichting
Sinds 2017 is een groep deelnemers van onze tuin die regelmatig waarnemingen van diverse
organismen in de natuurtuin doorgeeft aan Waarneming.nl. Onze pagina is als volgt te bereiken:
Waarneming.nl > Deze site > Gebruikers > IVN natuurtuin Oranjepolder.

M a r k

Op 22 juni is de nachtvlindernacht, een landelijk
fenomeen, gehouden In onze natuurtuin. 10 mensen
keken naar de nachtvlinders die op het verlichte
scherm of op smeer afkwamen. Er zijn heel wat nachtvlinders gespot: ongeveer 40 soorten,
waaronder de mooie meldevlinder.
Op 18 september werd voor de liefhebbers nog een tweede nachtvlindernacht gehouden.

I V N

Nachtvlindernacht

&
D o n g e
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Vogelwerkgroep
Bezetting

I V N

De Vogelwerkgroep telde in januari 2018 25 leden. 3 leden hebben in de loop van het jaar
afscheid genomen, maar daar staat tegenover dat we er 3 andere enthousiaste leden bij hebben
gekregen.
We hebben een kerngroep van 4 personen en daarnaast hebben we een aantal werkgroepen die
steeds weer verslag doen in de 6 bijeenkomsten die we in een jaar hebben.
Om de werkzaamheden in de Vogelwerkgroep overzichtelijk te houden zijn we begonnen met het
document Richtlijnen Vogelwerkgroep, waarin beschreven wordt wat de activiteiten zijn en welke
werkzaamheden zoal door de coördinatoren en de overige leden verricht worden.

Vogelcursus

Maandelijks werd net als andere jaren op Landgoed
Oosterheide een vaste route gelopen. De starttijd is
in de winterperiode 9.00 uur en in de zomer 8.00
uur. Er wordt dan een ronde van ongeveer 2½ uur
gelopen. Dit vindt plaats elke eerste zaterdag van
de maand.
In 2018 hebben we een nieuw gebied voor
inventarisatie uitgeprobeerd, Boswachterij Dorst,
nadat de interesse voor inventarisatie van de
Haagse Beemden te ver was teruggelopen.

Boswachterij Dorst - Foto: Henk van Gurp

Dit jaar is gebruikt om de juiste route te bepalen en om te kijken of er genoeg belangstelling was
om deze activiteit door te zetten. Daarom stond deze activiteit dit jaar alleen open voor leden van
de VWG. Omdat deze inventarisatie een succes bleek behoort hij vanaf 2019 tot de vaste activiteit
en is hij opengesteld voor alle IVN-leden. De vertrektijden variëren van 07.00 uur tot 09.00 uur,
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Vogels observeren/monitoren

&

Naast herkennen van vogels komen er ook onderwerpen aan bod als vogeltrek, roofvogels, uilen,
weidevogels, de bouw van een vogel, enzovoort.

M a r k

Ook dit jaar was er in de maanden januari t/m april weer een
vogelcursus. Deze bestond zoals te doen gebruikelijk uit 5
lesavonden en 4 excursies. We hadden meer inschrijvingen
dan cursusplaatsen.
In deze bijeenkomsten leren zij de meest voorkomende
soorten vogels op naam brengen. Dit kun je doen door naar
vogels te kijken, maar ook op gehoor kun je vogels leren
herkennen.
Dit blijft voor de meesten een moeilijke opgave. Bij de
Roodborst - Foto: Henk van Gurp
excursies is het interessant om te zien hoe de cursisten de
opgedane kennis in de theorieavonden in het veld in de praktijk proberen te brengen.

Jaarverslag 2018
afhankelijk van de maand. De vertrektijden van beide inventarisaties zijn te vinden op de website.
Elke derde zaterdag van de maand staat hij op het programma.
Op uitnodiging van de OGC (Oosterhoutse Golf Club) werd ook dit jaar door twee leden van de
Vogelwerkgroep het aantal soorten geïnventariseerd, hierbij ondersteund door 4 á 5 leden van de
flora en fauna groep van de golfclub. Dit jaar zijn er 44 soorten geteld.

Excursies

&

En als vervolg op de lezing over meeuwen van Theo
Muusse zijn we met de boswachter in oktober op
zoek gegaan naar verschillende meeuwen in de buurt
van Westkapelle.

Zilvermeeuw/kokmeeuw - Foto: Henk van Gurp

Steenuilen
Zoals elk jaar is ook dit jaar een vast groepje op pad geweest om een aantal steenuilenkasten te
controleren. Er wordt dan gekeken of de kast bezet is (geweest) en hoeveel jongen er zijn. De
resultaten worden doorgegeven aan het Brabants Landschap, die de coördinator hiervan is. Op
een bepaald moment worden de kasten ook
weer schoongemaakt.
Bovendien wordt er gekeken of het nog zinvol
is om een kast op een betreffende plaats te
hebben hangen en of er wellicht een geschikte
plaats voor een nieuwe kast in de buurt is.

Punt Tran s ect Telling
In december hebben een aantal leden weer de
officiële SOVON-telling in de Biesbosch
gedaan. Dan worden op een
gestandaardiseerde manier op 20 punten in
Kolgans - Foto: Henk van Gurp

D o n g e

De publieksexcursie was in de Terheijdense
Binnenpolder. Deze werd door 25 mensen bezocht.
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M a r k

De voorbereidingsgroep van de excursies had dit jaar een bijzonder interessant programma. Er
waren een aantal bekende bestemmingen: Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta, de Vroege
Vogelwandeling in Dorst, de Zouweboezem en de Brabantse Biesbosch. Omdat de twee
bestemmingen Kwade Hoek en Groene Jonker/Waverhoek vorig jaar een succes waren hebben
we deze gebieden ook dit jaar bezocht. Nieuw gebied was de Kampina/ Oisterwijkse vennen. In
tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de excursies
met ingang van dit jaar toegankelijk voor alle leden
van IVN Mark & Donge

I V N

In Teteringen zijn traditiegetrouw de huiszwaluwen geteld en hebben ook dit jaar weer een aantal
mensen de St. Janskerk in Oosterhout beklommen om vanaf dit prachtige uitkijkpunt de
gierzwaluwen te tellen.

Jaarverslag 2018
het aangegeven gebied 5 minuten lang alle vogels geteld.
Dit is één van de vele tellingen die door het jaar door SOVON georganiseerd worden. Op basis van
de gegevens van alle tellingen wordt dan de voor- of meestal de achteruitgang van vogels
verkregen.

Educatie

I V N
M a r k

In 2017 zijn er vanuit 2 scholen vragen gekomen of de Vogelwerkgroep ook ondersteuning biedt
bij lessen over vogels op basisscholen. Hieraan hebben wij geen gehoor kunnen geven omdat de
vraag op te korte termijn was. Naar aanleiding hiervan is er een groepje geweest dat de
mogelijkheden heeft bekeken voor ondersteuning. Zij hebben een aantal PowerPoint lessen
gemaakt, is er ander lesmateriaal verzameld en zijn er websites bekeken die gebruikt zouden
kunnen worden. Eind 2018 waren deze voorbereidingen in de afrondende fase.
Als alles klaar is zal er op onze website vermeld worden dat scholen onder bepaalde voorwaarden
gebruik kunnen maken van leden van de Vogelwerkgroep ter ondersteuning van hun lessen over
vogels.

&
D o n g e
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Spitsmuizen
Twee groepen met elk 15 kinderen hebben weer een goed spitsmuizen jaar gehad.
In het atelier van Joke op de Bolberg in Bavel kwamen we tien keer bijeen.
Van twee tot vier uur.
De leiding bestond uit 6 personen.

M a r k

FEBRUARI
Wilgen knotten in Hulten bij Johan. Met vuur en warme chocomel was het toch te doen op deze
gure wintermiddagen. Veel kinderen doen dit voor het eerst en na de uitleg over het gebruik van
een zaag gaan ze aan de slag.

I V N

JANUARI
Uilen ballen uitpluizen is altijd een interessante bezigheid en met allerlei wetenswaardigheden
van de uil vooraf werd het een boeiende middag.

&

APRIL
Over bomen en hun vruchten is ook veel te vertellen en te laten uitzoeken.
MEI
Margot wist als vleermuizen expert een mooie interessante middag te maken voor de
spitsmuizen. Kinderen zien nooit een vleermuis in te echt dus dat was heel boeiend.
JUNI
Als afsluiting van het seizoen kwamen we met twee groepen bijeen om een imker te horen
vertellen en via een filmpje het leven van de honingbij te laten beleven. Daarna mochten ze een
echte bijenstal gaan bekijken met een echt imkerpak aan. Heel spannend allemaal. Er werd
afscheid genomen van de oudste kinderen die vanwege leeftijd de groep moesten verlaten. Met
een potje honing en informatie materiaal gingen de kinderen weer huiswaarts.
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D o n g e

MAART
Sporen zoeken ook een activiteit die zo voorbij is. Een afgietsel van gips met een reeën poot
maken en daarna het natuurgebied in om sporen te zoeken.

Jaarverslag 2018

SEPTEMBER
D.m.v. een speurtocht konden de nieuwe kinderen weer kennismaken met het natuurgebied de
Gilzewouwerbeek waar we altijd onze natuurkennis verrijken.

NOVEMBER
De vogels kunnen al wat eten gebruiken voor de winter dus werd er een popje gemaakt met
vetbollen brood en pinda’s. Ook uitleg hoe je water geeft en voer in de winter.

I V N

OKTOBER
Spinnen. Via een draad liepen ze van een stok naar een plant toen er een blazer op werd gezet.
Zulke aanschouwelijke dingen vinden de kinderen altijd erg leuk en dat vergeten ze zo maar niet.
Boeiende leerzame middag.

M a r k
&
Het spitsmuizen jaar 2018 heeft hopelijk weer veel leerzame natuurkennis en -beleving gebracht
bij 30 kinderen die altijd weer enthousiast komen.
We horen veel verhalen van ouders dat hun kinderen het zo geweldig vinden, en tussendoor
vragen wanneer het weer spitsmuizen is. Dat geeft ons weer energie om met goede moed verder
te gaan.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer terecht in de kinderboerderij Nieuw Wolfslaar maar dat is
nog de vraag.
De leiding: Mari, Gerard, Margot, Johan , Irene en Joke
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D o n g e

DECEMBER
Deze middag gingen we aan de slag met afval. Een leerzame uitleg ging vooraf aan het
verzamelen van (uitgestrooid) afval rondom de boerderij van Joke. Daarna scheiden bij de
verschillende containers en de kinderen hebben enthousiast mee gedaan.

Jaarverslag 2018

Torenvalken
De Torenvalken is een jeugdgroep van IVN Mark & Donge. De gemiddelde leeftijd van de
Torenvalken ligt tussen de 11 en de 20 jaar. Dat wil niet zeggen dat als een Torenvalk 20 is
geworden, hij of zij niet meer mag komen. Meestal blijven ze er graag bij.
De Torenvalken komen één keer per maand op zaterdagmorgen bij elkaar, doorgaans op de 2 e
zaterdag van de maand. Met vakanties wil dit nog wel eens opschuiven.

In januari zijn we naar de Strijbeekse heide geweest met een luisterpaal waar eens de
Bisamstelle, een radarpost heeft gestaan. Een winterse wandeling, dat wel.

In maart bezochten we het vogelrevalidatiecentrum in Zundert.

M a r k

In februari was vanwege knotgebrek uitgeweken naar de werkplaats van Johan van Hoek om nog
een laatste keer bij hem op bezoek te gaan in zijn hoeve in Hulten. We waren deftig in de weer
met het bouwen van insectenhotelletjes.

I V N

2018 was een goed Torenvalkenjaar. De Torenvalken zijn er meermalen op uitgetrokken, helaas
niet altijd met een volledige bezetting.

&
In april stond er een bezoek aan Fruitboomkwekerij ‘Op Goede Grond’ gepland. Helaas kon deze
activiteit door omstandigheden niet doorgaan.
Afstel werd geen uitstel. Een nieuwe datum werd gepland. Zie verderop.
In mei hadden de Torenvalken een activiteit voorbereid voor vakantiegangers van natuurcamping
Duiventoren. De Torenvalken gaven leiding aan een aantal groepen kinderen die door middel van
een speurtocht de bomen op het terrein leerden kennen.
Volwassenen sloten zich spontaan aan en ieder verbaasde zich over de grote verscheidenheid aan
bomen op het terrein. Na afloop kregen de kinderen een traktatie. Een geslaagde activiteit.
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Allereerst werd er een presentatie over roofvogels gegeven. Daarna volgde een rondleiding over
het terrein. Waar ook een naamgenoot achter tralies zat tot deze weer sterk genoeg was om
vrijgelaten te worden. Deze activiteit werd goed bezocht: 9 deelnemers, onder wie een klein
valkje.

Jaarverslag 2018
In juni werd er over landgoed Wolfslaar gewandeld naar een bijzonder gebiedje met een enorme
rijke vegetatie. Diverse orchis soorten werden er gespot.
Juli, laatste keer voor de grote vakantie. Geroeid door de singels van Breda. Onderweg een stop
aan een steiger om iets te eten en te drinken.
Meegenomen door de ‘opper grijze Torenvalk’.

I V N

September: Heeft als vast onderdeel van een Torenvalken jaar: Helpen bij Natuurtuin
Oranjepolder. Dit keer moest de paddenpoel geschoond worden. Dikke rietbossen moesten
worden verwijderd. Daarvoor moesten de Torenvalken zelfs met waadpakken het water in. Als
kers op de taart werd er een prachtig vogelnestje gevonden.

M a r k
&
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In Oktober werd dan toch de fruitboomkwekerij Op Goede Grond bezocht waar een enthousiaste
Monique de Torenvalken ontving. Monique vertelde vol passie over haar fruitbomen, de
moestuin, de twee kalfjes van het roodbonte ras. De zelfaangelegde vleermuizentunnel kon nog
van binnen bekeken worden omdat de vleermuizen er nog niet in winterslaap hingen.

Jaarverslag 2018

Alle Torenvalken waren er en er werd aandachtig geluisterd. Na de gebruikelijke pauze met
chocomel of sinaasappelsap en de chocolade kaakjes konden ze hun steentje nog bijdragen aan
de verdere bouw van een enorm insectenhotel.

M a r k

December: Laatste activiteit van 2018
Bezoek aan het Natuurmuseum Tilburg. De deelnemende Torenvalken hebben genoten. Plan was
aanvankelijk om een speurtocht met verschillende niveaus te doen, maar er was zoveel te zien,
dat de opdrachten terzijde werden gelegd. Het museum werd van onder tot boven en weer terug
uitgebreid bekeken en testjes werden uitgevoerd vaak tot groot vermaak. Tot slot bogen de
aanwezige Torenvalken zich over potlood tekenpapier en maakten mooie grottekeningen.

I V N

November. Eveneens een vast onderdeel van het programma: meedoen met de landelijke
Natuurwerkdag. Dit jaar was landgoed de Moeren de gelukkige!
Berkenboompjes moesten uit de heide worden uitgetrokken. Met een hele ploeg mensen toog
men aan het werk. Soms ging dat makkelijk, soms was het flink trekken. Maar na een ochtend
hard werken met uiteraard een welkome pauze waarin de deelnemers werden getrakteerd op
drinken en cake kon men tevreden terugkeren naar de schuur. Daar werd de ploeg opgewacht
met warme soep en een beker als aandenken.

&
D o n g e
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Natuursignalen

De foto’s dienen ter illustratie en ter ondersteuning van de
artikelen. Het streven is per artikel/per pagina tenminste 1
grote of 2 kleine foto’s te plaatsen. Daarnaast kunnen op
één of twee pagina’s de meer artistieke foto’s een plaatsje krijgen, mits er plek is.
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De samenwerking met de fotowerkgroep begint vaste
vormen aan te nemen en levert nu prachtige en bruikbare
foto’s voor Natuursignalen op.

&

De laatste twee
edities van 2018
kregen een thema mee. Artikelschrijvers werden actief
uitgenodigd om een artikel te schrijven over een bepaald
onderwerp binnen het gekozen thema. De schrijvers
hebben zichzelf overtroffen. Het leverde twee bijzonder
geslaagde edities op waarover menigeen zich
complimenteus heeft uitgelaten.

M a r k

Natuursignalen komt vier keer per jaar uit rond de
seizoenswisselingen en heeft een oplage van ongeveer
500 stuks. Cursisten van de voor-, najaar- en vogelcursus
krijgen, indien ze nog geen lid zijn een exemplaar mee
van de laatst uitgekomen editie. Deze worden extra mee
besteld.

I V N

Natuursignalen is het verenigingsblad van IVN Mark &
Donge en geeft informatie over natuur gerelateerde
onderwerpen. Er is beperkte ruimte om een wandeling of
een andere publieksactiviteit extra onder de aandacht te
brengen naast activiteiten die relevant zijn voor
natuurbeleving, duurzaamheid of biodiversiteit.

Jaarverslag 2018

I V N
De redactie bestaat uit Ethel Borggreven - Ploum, Rob Frieswijk, Peter van Gils, Guus Beenhakker
en Iris van der Vlerk (eindredacteur). Peter draagt zorg voor de ingestuurde foto’s. De redactie
maakt zoveel mogelijk gebruik van door de leden zelf aangeleverde foto’s.

M a r k

Foto: Freek Kooij

&
D o n g e
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Fotowerkgroep
Natuurliefhebbers die de natuur vast willen leggen op ‘de gevoelige plaat’, dat zijn de leden van
de fotowerkgroep.
We proberen op creatieve wijze weer te geven wat de natuur ons te bieden heeft.

I V N

Op de eerste zaterdag van de maand gaan we met z’n allen op locatie. Soms wat verder weg,
soms wat dichter bij.
In 2018 zijn we naar Zeeland geweest, naar Oosterbeek, tweemaal in de Biesbosch, de Loonse en
Drunense duinen, park Wolfslaar, Dinteloord, Moergestel en het Goudbergven.
Als het even kan starten we ergens gezamenlijk met koffie, zwermen daarna uit om te gaan
fotograferen, en komen daarna terug bij elkaar voor de lunch.

M a r k
&
Op de derde woensdagavond in de maand komen we bij elkaar in het Duurzaam leslokaal op
Wolfslaar om de resultaten te bespreken.
Daarnaast hebben we in januari een lezing van fotograaf Marijn Heuts georganiseerd, waar ook
anderen dan de leden van de fotowerkgroep welkom waren.
En in november hebben we voor de leden van de fotowerkgroep een bijeenkomst met fotograaf
Johan van de Watering gehad.
Na rijp beraad hebben we besloten geen lezingen voor een groter publiek dan de leden van de
fotowerkgroep meer te organiseren. We vinden het financiële risico dat daar aan kleeft te groot.
We gaan wel door met sprekers voor de leden van de fotowerkgroep. De leden dragen daarvan
zelf de kosten.
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Foto: Yvonne van de Heuvel

Jaarverslag 2018

I V N

Foto: Jacques Peters

Voorbereidingsgroep:
Hannie van de Roer
Irene Nicaise
Ronald Bloemen
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In toenemende mate leveren de leden van de
fotowerkgroep foto’s aan de redactie van
Natuursignalen.

&

Op de website, onder de link
https://www.ivn.nl/afdeling/markdonge/fotowerkgroep, kun je doorklikken naar de
publicatie van de gemaakte foto’s.

M a r k

Foto: Irene Nicaise
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Pluisgroep
De pluisgroep is een interne IVN groep en is niet voor publiek toegankelijk.
De meeste pluizers hebben de natuurgidsencursus gevolgd en anderen de voor- en
najaarscursussen. Het doel is en blijft het bijhouden en uitbreiden van veldkennis.
De Pluisgroep kwam ook in 2018 weer elke dinsdagochtend bij elkaar. De bossen bij Dorst,
inclusief de Seterse Bergen en de Duiventoren, zijn vaste wandelgebieden, maar één of twee maal
per maand wordt er een excursie naar een ander natuurgebied in de regio gemaakt.
De drie vertrekplaatsen in de boswachterij Dorst bevallen goed en blijven gehandhaafd –
1e. SBB parkeerterrein aan de Weth. van Dijklaan,
2e. SBB parkeerterrein aan de spoorlijn westelijk van Rijen en
3e. SBB parkeerterrein bij de Seterse Hoeve.

I V N

De excursies gingen in 2018 naar :
’t Zand bij Alphen, Seterse Bergen, Vloeiweide, de Blik + Kandoeltuin bij Dongen, Ulvenhoutse
Bos, landgoed Oosterheide, Ommetje Vijf Eiken, Labbegat, Zwarte Goor + Goudberg, Galderse
Heide + vlonder pad, Duiventoren, Cadettenkamp, Krabbebossen en landgoed Luchtenburg.

M a r k

De opkomst is sterk afhankelijk van het weertype en ligt gewoonlijk tussen 10 en 20 personen.
Er is een vrij vaste kern van 10 tot 15 pluizers, die meestal aanwezig zijn.
Sommigen komen slechts enkele malen per jaar.
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Er waren wat fluctuaties in het aantal pluizers :
we begonnen 2018 met 31 leden en eindigden met 34.

&

Eind december hielden we geen speciale excursie, omdat eerste kerstdag op dinsdag viel.
Op de eerste dinsdag van het jaar maken we een gezellige start: een korte Nieuwjaarswandeling
en daarna leggen we aan in een horeca gelegenheid.

Jaarverslag 2018

Insectenwerkgroep
De insectenwerkgroep is een samenwerkingsverband van het Bredaas Bijenhouders-collectief, IVN
Mark & Donge en KNNV Breda. Bekeken wordt of het wenselijk is de werkgroep onder te brengen
bij de federatie Natuurplein de Baronie.

Vlinders

M a r k
&
Foto: Aad van Diemen
Keizersmantel - Foto: Aad van Diemen

Vlinderdag
Elk jaar wordt door enkele leden in maart de landelijke Vlinderdag bezocht.

Keizersmantel - Foto: Aad van Diemen
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In 2018 zijn door de leden
acht vlinderroutes gelopen
volgens de methode van de
Vlinderstichting en de
waarnemingen zijn ook aan de
Vlinderstichting
gerapporteerd. Daarnaast
worden de gegevens uit de
gemeente Breda ook aan de
gemeente doorgegeven.
Verder wordt al meer dan 10
jaar op de Vliegbasis GilzeRijen vlinders geteld en
gerapporteerd. Ook op de
begraafplaats Zuylen en het
gebied bij de Roskam worden
vlinders geteld. Een bijzondere
waarneming is de keizersmantel bij Wolfslaar.

I V N

Vlinderroutes

Jaarverslag 2018
Nachtvlinders
Eind april heeft Kees van de Vlinderstichting een lezing gegeven over nachtvlinders, vooral gericht
op het waarnemen ervan. Dit is gevolgd door een inventarisatieavond in de natuurtuin Wolfslaar
in juni. Materiaal voor het waarnemen is door de gemeente Breda ter beschikking gesteld.

Bijen
Bijengroep
In 2018 is een Bijengroep van ongeveer 14 personen actief geweest door het volgen van
cursusavonden en het houden van excursies. Stapsgewijs wordt de groep entomologische kennis
en vaardigheden bijgebracht. Determineren, prepareren, vangen.
Inmiddels beschikt nagenoeg iedereen over een binoculair, een net en de nieuwe goede veldgids
voor bijen. Er zijn twee cursusavonden in Wolfslaar en twee in Tilburg.

I V N

Inventarisatie

M a r k

In 2018 is de begraafplaats Zuylen geïnventariseerd op bijen en wespen en op een gebied aan de
Roskam. Er heeft ook rapportage plaatsgevonden aan de gemeente en directie van Zuylen.
Op Gilze-Rijen wordt al meer dan 10 jaar door een lid bijen en wespen geïnventariseerd.
Daarnaast zijn door de individuele leden twee soorten bijen geteld op de diverse locaties: de
slobkousbij en de klimopbij. Van de laatste soort is vastgesteld dat die een explosieve uitbreiding
kent in Breda.

&

Bescherming & voorlichting

Klimopbij - Foto: Aad van Diemen
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Tijdens de reguliere imkercursus van de NBV werd, geïnspireerd door de insectenwerkgroep, ook
in 2018 ruim aandacht besteed aan solitaire bijen en het beïnvloeden van de leefomgeving van
“bestuivende insecten”. Er is een lezing gehouden over wilde bijen op de jaarlijkse imkerdag van
de Nederlandse Bijenhoudersvereniging.
Er zijn afspraken en een conceptdraaiboek voor een bijenfilm. Bij de plantenteler Van Aert in de
Rith zijn afspraken gemaakt
voor een schouw t.b.v. bijvriendelijk inrichten van zijn
percelen.

Jaarverslag 2018
Libellen
De libellengroep zit nog in de beginfase. Onder leiding van de coördinator Jeroen Stoutjesdijk is
vanaf begin mei naar libellen gekeken in en rond de natuurtuin Wolfslaar. De waarnemingen
worden doorgegeven aan de Vlinderstichting.

Plannen 2019

Vanaf eind april wordt eens per maand een inventarisatieavond voor nachtvlinders
georganiseerd.

Zeer waarschijnlijk wordt het terrein van de vereniging IJsvermaak aan de Mark bij- en
vlindervriendelijk ingericht en zal het terrein meerjarig worden geïnventariseerd op vlinders,
wespen en bijen.
De inventarisatie op Zuylen wordt in 2019 voortgezet.

In overleg met de gemeente realiseren van twee bijenreservaten. Eén in park het Lies en één
langs de plukroute nabij de Bijloop in Princenhage in samenwerking met Stichting
Maatschappelijke opvang en het BBC.
De leden van de bijenwerkgroep zullen regelmatig de inmiddels geplaatste bijenhotels
observeren.
Voor het voorjaar is een cursus ‘spinnen’ gepland.
Aad van Diemen
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Er zal, bij voldoende belangstelling, weer een cursus “kijk op bijen” worden georganiseerd.
Tijdens de imkercursus van de NBV zal weer ruim aandacht aan solitaire bijen en de leefomgeving
van “bestuivende insecten” worden gegeven.

&

Daarnaast wordt in het kader van de ‘De nieuwe Mark’ in de stad geïnventariseerd, langs de
nieuwe loop en stroomopwaarts. Een punt van aandacht is dat de individuele leden hun
waarnemingen ook gaan doorgeven op ‘Waarneming’.

M a r k

Daarnaast zal incidenteel op Gilze-Rijen naar bijzondere soorten vlinders, bijen en wespen worden
gekeken.

I V N

Dezelfde vlinderroutes zullen worden gelopen, zo mogelijk uitgebreid met nieuwe routes.

Jaarverslag 2018

Paddenwerkgroep
Geen bijdrage van de Paddenwerkgroep ontvangen.

Werkgroepen-contact

I V N

Het werkgroepenoverleg is in 2018 2 x (maart en oktober) bijeen geweest voor afstemming
tussen werkgroepen en bestuur en tussen werkgroepen onderling.
De ingeslagen weg wordt ook in 2019 voortgezet.

M a r k
&
D o n g e

-27-

Jaarverslag 2018

Website en Social media
In juli 2018 werd duidelijk dat de toenmalige webmaster per 1 september 2019 zou stoppen met
zijn werkzaamheden.
Omdat deze webmaster alleen werkte, was er niemand die de ins en outs kende van de website
en het achterliggende programma. Er heeft verder geen overdracht plaatsgevonden.

IVN landelijk heeft een website onder het adres www.ivn.nl . Op deze website is voor de
afdelingen plaats ingeruimd om daar ook de afdelingswebsite onder te brengen. Het grote
voordeel voor de afdeling is dat het technisch beheer door IVN landelijk wordt geregeld; de
afdeling hoeft alleen het ‘content’ beheer te verzorgen.

Het bestuur heeft in september ingestemd met het opbouwen van een nieuwe website op ons
Mark & Donge deel van de landelijke IVN website.
De werkgroepen zijn benaderd met verzoek (nieuwe) teksten aan te leveren; we hebben deze
overgang gebruikt om de teksten en items op de nieuwe website meer bij de huidige tijd te
brengen.
Met ons drieën zijn we aan de slag gegaan, en we hebben binnen relatief korte tijd een nieuwe
Mark & Donge website kunnen opbouwen.
Naast de landelijke website heeft landelijk IVN een intranet opgebouwd, geheten OnsIVN.
Alle leden van IVN kunnen hier toegang toe krijgen. Om op dit intranet te komen moet een lid
geautoriseerd worden, en vervolgens kan een lid een wachtwoord aanmaken dat gebruikt moet
worden om in te loggen.
Binnen OnsIVN worden groepen aangemaakt. Een groep kan openbaar zijn, wat inhoudt dat alle
IVN leden in deze groep kunnen lezen en bestanden ophalen. Een groep kan ook besloten zijn,
dan kunnen alleen degenen die lid zijn gemaakt van de groep in de groep en kunnen bestanden
ophalen. Om bestanden in de groep te kunnen opslaan heb je beheerdersrechten nodig.
Vooralsnog zijn de meeste groepen die we hebben aangemaakt besloten groepen.
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D o n g e

Uit dit overleg is geconcludeerd dat alles wat we op de oude site hadden, ook op de nieuwe site
gerealiseerd kon worden. Uiteraard met een nieuw jasje en met andere werkwijzen, maar toch.

&

Er is uitgebreid met websupport (landelijke ondersteuning van IVN landelijk voor de website)
gesproken (in de persoon van Mart Jenneskens) over de voor- en nadelen van een overstap naar
de landelijke website en over de mogelijkheden en onmogelijkheden om over te zetten van wat
we hadden. Vooral het gebruik van de 3 afgeschermde (inloggen met een wachtwoord) delen op
de oude website (voor de natuurgidsen, de cursus-werkgroep en de natuurgidsenopleiding) was
een belangrijk thema.

M a r k

Het nadeel, als je het zo wilt noemen, is dat we gebonden zijn aan de vorm en lay-out van de
landelijke website. Daar staat tegenover dat we nu eenmaal deel uitmaken van een landelijke
organisatie, waarbij het wenselijk is met een eenduidig gezicht naar buiten te treden.

I V N

Bijkomend probleem was dat begin september de oude website volledig uit de lucht bleek te zijn.
We hadden de backup bij de provider nodig om dit te herstellen.

Jaarverslag 2018
Medio maart 2019 zullen de afgeschermde gebieden van de oude site zijn ondergebracht op de
nieuwe site.
De social media zoals facebook en twitter zijn met het vertrek van de vorige webmaster verloren
gegaan. We zijn wel voornemens dit opnieuw op te zetten, maar zullen dan op zoek moeten naar
iemand die hierin thuis is en zich daarvoor voor Mark & Donge wil inzetten.

I V N

De webredactie:
Irene Nicaise, Iris van der Vlerk, Ronald Bloemen

M a r k
&
D o n g e
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Jaarverslag 2018

Ledenadministratie en contributie
Wij hebben de ledenadministratie de laatste jaren gevoerd in e-Boekhouden. Vanuit IVN landelijk
is ons opgelegd de ledenadministratie (ook) in het landelijke systeem (Procurios) bij te houden.
Op basis hiervan wordt namelijk de hoogte van de afdracht bepaald.

IVN Landelijk biedt echter de mogelijkheid middels een servicecontract ons de inning van de
contributie uit handen te nemen. In het bestuur is hier uitvoerig over gesproken. Uiteindelijk is
besloten deze stap toch te zetten. We zijn hiermee minder kwetsbaar bij een wisseling van
penningmeester en het ontlast de penningmeester enorm (de inning van de contributie is een
tijdrovende, intensieve en lastige taak).

De ledenadministratie:
Iris van der Vlerk
Ronald Bloemen
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D o n g e

Helaas was deze wisseling voor een aantal leden het moment om het lidmaatschap te
heroverwegen en op te zeggen. Het gaat om zo’n 30 leden die deze stap hebben gezet. We zijn in
ieder geval blij met de tijd dat ze IVN (Mark & Donge) hebben gesteund en hebben hen dat ook
laten weten.

&

IVN landelijk gaat vanaf 2019 voor ons de contributie innen. Dat betekende echter wel dat alle
leden een nieuwe machtiging moesten afgeven als ze per machtiging wilden blijven betalen (waar
we wel op hoopten). Samen met IVN Landelijk, die uiteindelijk voor ons de mailing (per post)
heeft verstuurd, hebben we het voor het einde van de maand december rond kunnen krijgen.

M a r k

Met het plotselinge vertrek van de penningmeester in april 2018 bleek maar weer eens hoe
kwetsbaar we zijn op dit vlak. De inning van de contributie gebeurt aan het begin van het
kalenderjaar. De penningmeester zorgt voor de inning van de contributie van de leden die een
machtiging hebben afgegeven, en voor het versturen van facturen aan de leden die per factuur
willen betalen.

I V N

Twee ledenadministraties naast elkaar voeren zorgt echter niet alleen voor extra werk, maar leidt
ook tot verschillen tussen de 2 systemen. Daarom is in de loop van 2018 de ledenadministratie
volledig overgezet naar Procurios en is de leden administratie in e-Boekhouden afgesloten.

