Leeuwen . brief
Beste lezer,
Als lid van de IVN afdeling Leeuwarden e.o. ontvang je deze nieuwe nieuwsbrief. Na het
wegvallen van het Leeuwenboekje en de redactiecommissie heeft het bestuur afgelopen
jaar gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuw (en bij voorkeur digitaal)
communicatiemedium om onze leden te informeren over de afdeling. De nieuwsbrief is
hieruit voortgekomen. Hierbij de eerste editie met een aantal belangrijke ontwikkelingen
van onze afdeling waar we je graag over bijpraten. In deze nieuwsbrief vind je onder
andere de volgende onderwerpen:
•
•
•
•

Nieuw: de Leeuwenbrief
Update: situatie Corona
Dringende oproep continuïteit afdeling Leeuwarden
Update ledenadministratie en betalingen

Nieuw: de Leeuwenbrief

De Leeuwenbrief is de vervanger van
ons oude, vertrouwde Leeuwenboekje
dat in 2019 is komen te vervallen.

Een lege redactiecommissie en hoge kosten voor de afdeling waren de directe aanleiding. Maar we
ontvingen ook meer geluiden van leden om af te stappen van een milieubelastende papieren versie
en over te gaan naar digitale vorm van communicatie.
Nu denk je misschien, ik ontvang deze nieuwsbrief ook weer op papier? Hoe zit dat? Deze editie van
de nieuwsbrief hebben wij digitaal aan al onze leden toegezonden via het ledenadministratie systeem.
Maar ook hebben we een papieren versie verzonden. Dit omdat wij nog niet van iedereen het (juiste)
e-mail adres hebben.
Met de papieren versie kunnen we een ieder erop attenderen dat er een digitale versie is. Kijk dus ook
in je mailbox of je deze nieuwsbrief hebt ontvangen.
Geen nieuwsbrief in je mailbox? Dan kan het zijn dat jouw (recente) e-mailadres bij ons niet bekend is.
Nieuwsbrief nu niet digitaal ontvangen, maar wil je ‘m in de toekomst wel blijven ontvangen? Geef ons
je huidige e-mailadres door via een mailtje aan onze secretaris:
secretariaativnleeuwarden@gmail.com.

Oproep | vacature nieuwsbrief
Ons streven is om met ingang van 2021 deze nieuwsbrief eens per kwartaal uit te geven. 		
Maartje van der Sluis heeft aangeboden de ingezonden stukken te verzamelen, redactioneel
samen te voegen en vervolgens met de vrijwilligersconsulent van IVN Fryslân in een mooie 		
opmaak te verwerken.
Maartje kan nog wel wat hulp gebruiken! We zoeken dus iemand die het leuk vindt om
4x per jaar de ingezonden stukken van het bestuur en de werkgroepen redactioneel te
verwerken en samen in de juiste opmaak te plaatsen. Heb je interesse? Je bent van harte
welkom! Aanmelden kan via het secretariaat.
In voorjaar 2021 verschijnt de Leeuwenbrief nog éénmaal zowel digitaal als op papier. De 		
volgende edities worden uitsluitend digitaal uitgegeven. Wil je toch graag deze nieuwsbrief
op papier blijven ontvangen? Of stel je helemaal geen prijs op de nieuwsbrief, in welke vorm
dan ook? Geef dit dan door aan het secretariaat.

Update: situatie Corona

Het coronavirus heeft een flinke
impact gehad op ons dagelijks leven
en dat zal helaas nog wel even duren.

Ook een aantal van onze leden hebben in meer of mindere mate in hun omgeving te maken gehad
met Corona. Wij wensen alle leden en hun naasten dan ook een goede gezondheid, sterkte of beterschap in deze tijd.
Uiteraard is ook onze IVN afdeling door het coronavirus en de landelijke maatregelen getroffen.
Diverse activiteiten van onze werkgroepen zijn stilgelegd. Excursies zijn gecanceld, de Slootjesdagen
zijn geannuleerd, de vogelcursus van onze vogelwerkgroep (welke al ruim 20 jaar binnen onze
afdeling draait) is stil gelegd en ook de Natuurgidsenopleiding - waar een aantal enthousiaste leden
binnen onze afdeling aan deelnemen - heeft een hele tijd stil gelegen.
Alle landelijke campagnes van IVN zijn dit jaar afgelast en ook het landelijke festival ‘60 jaar IVN’
werd een kleine, digitale bijeenkomst.
Met wat aanpassingen konden er binnen de IVN Natuurgidsencursus weer een aantal bijeenkomsten
plaats vinden. En zijn er door de jeugdwerkgroep enkele kleinschalige activiteiten voor kinderen
georganiseerd.
Ook het bestuur heeft haar (manier van) vergaderen aangepast en is digitaal een aantal keer
bijeengekomen om de hoogstnoodzakelijke dingen te bespreken. Het regio overleg met de
andere Friese afdelingen werd (deels) digitaal georganiseerd.
Dat door heel het land mensen meedoen met leuke (online) campagnes van IVN is een positief
bericht. We hopen dat mensen daarmee op verantwoorde wijze opnieuw de eigen natuur ontdekken.
Want ook de komende tijd blijft een onzekere periode. Als afdelingsbestuur volgen we nauwgezet alle
berichtgevingen uit het nieuws en via landelijk IVN om op de hoogte te blijven van de meest recente
maatregelen en daarnaar te kunnen handelen.

ALV 2020: doe digitaal mee!
Ook onze Algemene Leden Vergadering
(ALV) - de jaarvergadering welke traditiegetrouw in het voorjaar wordt gehouden
met een lezing ter afsluiting - is dit jaar
vanwege corona uitgesteld.

Samen met deze nieuwsbrief tref je de uitnodiging aan voor de digitale ALV. Het is van belang om een
ALV te organiseren. digitaal deze keer. Om te kunnen voldoen aan de corona-maatregelen, om niet bij
te dragen aan eventuele verspreiding van het virus. Bijkomend voordeel: om de ALV bij te wonen hoef
je niet te reizen. Ook is de tijdsinvestering beperkt.
We hopen veel van onze leden digitaal te ontmoeten!

We begrijpen heel goed dat de kans groot is dat mensen ‘scherm moe’ worden van de vele digitale
contactmomenten. Mede daarom zal de ALV een korte vergadering worden via Zoom met een aantal
belangrijke en tevens noodzakelijke punten. Als deze werkwijze bevalt, bekijken we of we begin 2021
een vergadering gaan organiseren in combinatie met een lezing.
Mocht je nog niet bekend zijn met het digitaal vergaderen via Zoom, dan is er voorafgaand aan de
vergadering de mogelijkheid om deel te nemen aan een korte sessie waarin technische uitleg wordt
gegeven. Vooraf aanmelden is niet nodig.
In de vergadering wordt teruggeblikt op 2019 - 2020 en worden een aantal zeer belangrijke punten
behandeld. Eén van de belangrijkste agendapunten is die over de continuïteit van het bestuur. Daarover in het volgende nieuwsitem meer.

Bestuurszaken en
continuïteit vereniging
Bij de ALV 2020 treedt Bart Franken af.
Een jaar later zwaaien de beide overgebleven bestuurders af. Daarom een
dringende oproep...

Dringende oproep
Het bestuur is daarom dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als bestuur willen
wij graag nieuwe bestuursleden goed inwerken en de kans geven om bekend te raken
met het bestuurswerk. Het bestuur heeft afgelopen jaren een aantal stappen gezet
om het besturen gemakkelijker te maken en minder arbeidsintensief. Zo is de ledenadministratie en contributie incasso overgedragen aan landelijk IVN en zijn een aantal
stappen gemaakt om het besturen te versimpelen.

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie bestuursleden. Bij de ALV 2020 treedt Bart Franken af
en is niet herkiesbaar. Daarmee blijven er twee bestuursleden over: Cor de Vries en Louise van Zeijl.
Beiden blijven in het bestuur tot eind 2021 en zijn aftredend en niet herkiesbaar per ALV 2022.
De tijdsbesteding als bestuurslid is daarom beperkt. Eens per 2 maanden vergadert het bestuur,
waarvan een deel ook digitaal plaats kan vinden. Verdere inzet wordt ingeschat op enkele uren per
maand.

De taken worden verdeeld naar tijd en interesse en bestaan
voornamelijk uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

bijwonen regiovergadering met andere afdelingen (eens per kwartaal, 1 persoon)
zorg dragen voor betalen van declaraties werkgroepen en innen cursusgeld
beheren van de kas
contact met ledenadministratie IVN landelijk
schrijven van bestuursstukken voor nieuwsbrief
contact met externen zoals scholen, natuurmuseum, beroepskrachten IVN,
andere IVN afdelingen etc.
contact met de werkgroepen en vrijwilligers
eventueel: organiseren van een ledendag, aansluiten bij activiteiten en
wat je nog meer leuk vindt

Wanneer er geen nieuwe bestuursleden kunnen worden gevonden, is het bestuur genoodzaakt
andere stappen te ondernemen richting 2022. Statutair moet de afdeling een bestuur hebben van
tenminste drie personen om te kunnen bestaan (zie schuingedrukte tekst op de volgende pagina).
Vindt het bestuur geen nieuwe leden, dan bestaan de opties uit o.a. het opheffen van de afdeling,
verder gaan als landelijke werkgroep van IVN, fuseren met een andere IVN afdeling of een andere
‘groene’ organisatie. Het bestuur vindt het ontzettend jammer om over te moeten gaan tot één van
deze opties en hoopt daarom dat geïnteresseerde leden zich melden.
Wil je hierover meepraten en/of heb je interesse? Bel/mail het secretariaat voor meer
informatie of wees aanwezig op de ALV!

Statuten IVN Leeuwarden, Artikel 10
Lid 1: Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Indien in het bestuur een of meer vacatures
ontstaan blijven casu quo blijft de/het overblijvende leden/lid een bevoegd college vormen.
De overblijvende leden/lid zijn/is verplicht deze vacature(s) als agendapunt op de eerstkomende algemene ledenvergadering te doen behandelen. In de vacature(s) dient te
worden voorzien in de daarop volgende algemene ledenvergadering welke binnen een maand na het ontstaan van de vacature(s) dient te worden uitgeschreven.

Ledenadministratie

Het bestuur heeft in de afgelopen
drie jaar de ledenadministratie overgedragen aan het nieuwe landelijke
administratiesysteem van IVN.

Daarmee zijn de incasso’s en ledenadministratie voor het afdelingsbestuur komen te vervallen.
Helaas zijn er in het proces een aantal fouten in het nieuwe systeem geslopen.

Het afdelingsbestuur heeft samen met het landelijk kantoor van IVN gewerkt aan een
oplossing. Op dit moment zijn we dicht bij een oplossing voor alle problemen. Het bestuur praat je
graag bij tijdens de digitale ALV van 2020 voor meer informatie. Werkt de incasso van het contributiegeld bij jou niet? Of krijg je facturen voor betaling van het contributiegeld terwijl de incasso gewoon is
afgeschreven? Neem dan contact op met het secretariaat!

We wensen iedereen een warme kerstperiode
en hopen dat de kerst en de natuur een lichtpuntje
kunnen zijn in deze donkere dagen.

