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Jaarverslag IVN Apeldoorn 2020  
(30-4-2021, goedgekeurd in de ledenvergadering van 29-4-2021) 
 
 

Algemeen  
2020 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Corona hield de wereld in 
zijn greep. Onze activiteiten werden behoorlijk beïnvloed door de wisselende 
corona maatregelen. In het voor- en najaar waren nauwelijks 
(groeps)activiteiten mogelijk. Groepsactiviteiten waren zeer beperkt mogelijk 
wat de voorbereiding en de uitvoering ook extra lastig maakte. Activiteiten 
moesten diverse keren worden aangepast of uitgesteld. Ondanks alle 
voorbereidingen kon de excursie of cursus dan uiteindelijk toch niet doorgaan. 
De cursusplanning moest enkele keren helemaal opnieuw. En elkaar ‘live’ 
ontmoeten was grotendeels afwezig. Toch één van de belangrijke dingen in 
een vrijwilligers vereniging. Waar mogelijk en gewenst was er digitaal contact 
via Zoom of Teams; niet optimaal maar beter iets dan niets. 
 
Dit alles vergde van de coördinatoren en cursusteams een extra inspanning en flexibiliteit. Maar ook werd duidelijk 
hoe belangrijk de natuur voor mensen is. Er was veel behoefte aan groen voor ontspanning en recreatie. De wandel- 
en fietsroutes waren erg populair. En wellicht daardoor groeide het ledental behoorlijk: er kwamen per saldo 27 
nieuwe leden/vrienden bij en de afdeling groeide naar 455 leden/vrienden (340 leden, 115 vrienden). 25 
leden/vrienden zegden hun lidmaatschap op, en 41 meldden zich aan.  

 
 
Bestuur 
Het bestuur coördineert en faciliteert de verschillende werk- en projectgroepen. De vergaderingen vonden vooral 
digitaal plaats. Er werd een werkgroepen overleg en een ledenvergadering digitaal gehouden via Zoom. Daarin 
werden de (financiële en inhoudelijke) jaarverslagen en de begroting voor 2020 goedgekeurd.  
- Doordat de voorzitter per 1-1-2020 stopte, is er een waarnemend voorzitter. Pogingen voor een opvolger zijn nog 

niet gelukt.  

 Invulling van coördinerende en bestuursfuncties was een prioriteit. Een deel van de vacatures kon in de loop van 
het jaar worden ingevuld. Ook zijn er enkele leden die zich oriënteren op een meer bestuurlijke functie. 

- Per juli moesten we ons lokaal in basisschool De Vijfster verlaten. 
Gelukkig werd tijdig een alternatief gevonden in het Praktijk Centrum 
Bomen. Met hulp van een groep leden kon de verhuizing plaatsvinden. De 
IVN kast werd afgebroken en opnieuw opgebouwd in de nieuwe locatie. 
Die was te klein voor alle materialen, waardoor een deel van de 
materialen voorlopig is opgeslagen bij AllSafe. Voor het LCD flatscreen 
werd een verrijdbare poot aangeschaft. Er werd een instructie voor de 
werkgroepen en een ‘kijkdag’ voor de leden gehouden. In verband met de 
corona maatregelen kon nog maar beperkt gebruik worden gemaakt van 
de nieuwe locatie. 

- De samenvoeging van beroepskrachten en vrijwilligers in 1 IVN vereniging 
vergde extra aandacht en is vrijwel afgerond. IVN Apeldoorn participeerde 
– 91 leden gaven reactie - in het opstellen van een meerjarenvisie voor de landelijke vereniging. 
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Werkgroep publiekscursussen 
In 2020 is Yvonne van Loon de coördinator van de werkgroep. Voor elke cursus is een apart team die de cursus 
voorbereidt en uitvoert. Voor de diverse vogelcursussen wordt samengewerkt met KNNV Apeldoorn. 
 
Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn er in 2020 minder cursussen 
gegeven met minder cursisten. Er stonden 12 publiekscursussen 
geprogrammeerd. Vier cursussen konden doorgaan, te weten 
Landschapsfotografie, Bomen, Tuinvogels en Paddenstoelen. Vijf 
cursussen moesten worden afgelast. Drie cursussen die van start gingen, 
moesten worden onderbroken. Daarvan kon Natuur & Samenleving wel 
worden afgerond in 2020, slechts met de helft van het oorspronkelijke 
aantal deelnemers. 83 cursisten konden de vijf cursussen afronden. 
 
Bij meerdere cursusteams is in de loop van 2020 een vacature ontstaan. 
Een aantal cursusteams heeft uitbreiding gerealiseerd in de bezetting. 
 
 

Natuur Gidsen Opleiding (NGO) 
In 2019 is gekozen voor een vernieuwde opzet van de 
Natuurgidsenopleiding. Startend met NGO-1, een individueel traject gericht 
op verdieping in de natuur, met begeleiding van ervaren mentoren bij het 
uitvoeren van natuuropdrachten. Daarna volgt NGO-2, een groepstraject, 
gericht op gidsvaardigheden en het landen in een of meerdere werkgroepen 
van de afdeling. 
 
In 2020 is begonnen met een eerste groep van 6 deelnemers voor NGO-1. 
Na een startbijeenkomst in februari 2020 zijn deze, begeleid door mentoren 
aan de slag gegaan.  
Door de Coronamaatregelen vervielen alle natuurcursussen, wat een 
behoorlijke slag betekende voor de deelnemers. Daardoor zijn ook een 2

e
 en 3

e
 groep van respectievelijk 6 en 5 

deelnemers niet van start gegaan. De mentoren zijn zo goed en zo kwaad als het ging doorgegaan.  
Bij de NGO wordt nauw contact gehouden met het Cursushuis. De opzet van IVN Apeldoorn heeft de aandacht 
getrokken van andere afdelingen. Ook in 2020 is door verschillende IVN afdelingen contact opgenomen om de opzet 
en ervaringen door te spreken ten behoeve van hun eigen afdeling. Ook door de Corona maatregelen was er veel 
contact met afdelingen als Nijkerk, Deventer en Barneveld om door te spreken hoe verder te werken met het oog op 
alle beperkingen.  
 
In maart is de eerste NGO-2 van start gegaan met 15 deelnemers. Door Corona heeft het programma een tijdlang 
stilgelegen. Toch zijn 7 van de geplande 12 bijeenkomsten doorgegaan. 
In 2020 is een vervolg gegeven aan het plan om meer digitaal en multimediaal leren toe te voegen aan de NGO. 
Door Corona heeft dit wel vertraging opgelopen, maar we hopen dat in 2021 in de volgende uitvoering te 
introduceren. 
 
 

Werkgroep Scharrelkids  
Belangrijkste activiteiten van de projectleider in het kader van het 
gemeentelijk Groenplan: 

 Coördinatie werkgroep en contacten onderwijs 

 Natuurwijzer Apeldoorn: is sinds januari in de lucht. Eind 2020: 11 
aanbieders. Officiële lancering in maart is afgelast. 

 Wel promotie bij aanbieders en onderwijs via mail, (digitale) flyer, 
telefonisch, onderwijskoepels, individuele leerkrachten.  

 Eco Spots: ontwikkeling project 'Van ei tot bij" voor basisscholen: 
insectenhotel, nestkast, zaden wilde flora en lesbrief. In december zijn 
vier eco spots geplaatst. Wordt voortgezet in 2021. 

 Peiling dienstverlening voortgezet onderwijs 
 
Speciale aandachtspunten 

 vanwege COVID 19 werden veel activiteiten afgelast en waren er beperkte mogelijkheden voor activiteiten, 
overleg etc. Via de mail zijn groene tips etc. verstuurd naar leerkrachten. Er is in klein verband gewerkt aan 
uitbreiding van programma’s en geschikte locaties. 

 gedurende het jaar zijn drie gidsen (na veel wikken en wegen) gestopt vanwege andere bezigheden. 
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 de wervingsbijeenkomst in het voorjaar is verzet naar september en was een succes. Zeven enthousiaste 
belangstellenden kregen op landgoed Woudhuizen een indruk van de schoolactiviteiten. Behalve deze groep 
hebben zich nog drie belangstellenden gemeld. 

 De pilot met onderwijskoepel PCBO waarin IVN samenwerkt met Campus Woudhuis, Natuurmonumenten en IVN 
Woldhuis is uitgesteld naar 2021, maar zorgde voor uitbreiding en verdieping van contacten. 

 De websiteNatuurwijzer Apeldoorn, sinds januari 2020 in de lucht, biedt voor de werkgroep een mogelijkheid om 
naast de toppers ‘Slootjes’ en ‘Herfst’ ook andere programma’s te promoten. 

 
Activiteiten van de werkgroep  

Activiteit Aantal 
activiteiten 

Kinderen Volwas-
senen 

Totaal 
personen  

Toelichting 

Publieksactiviteiten      

Landschapsonderhoud samen met Venel 1 1 2 3  

Paddenstoeltocht in Stadspark Berg & Bos 1 200 300 500 tijdens de 
herfstvakantie, 
individueel te lopen 

Andere (niet publieks) activiteiten      

buitenactiviteiten basisscholen 15 290 103 393 groepen van   
verschillende 
basisscholen 

 buitenactiviteiten kinderopvang 2 41 7  48   

 Activiteiten totaal  19 532 412  944  

Niet uitgevoerd vanwege Corona 
- alle Slootjes activiteiten 
- merendeel Grijs, Groen, Gelukkig 
- deel herfstactiviteiten 
- overige activiteiten op aanvraag 
- werkgroepsoverleg 
- alle imkerbezoeken 

    44 al afgesproken 
activiteiten  zijn 
afgelast 

      

Overleg, deskundigheidsbevordering, 
inspiratie werkgroepleden 

     

bijeenkomsten kennis, inspiratie etc.  6  28 28  

bijeenkomst nieuwe gidsen 1  13 13  

individuele deelname IVN cursus  2    2   2 macrofotografie, 
landschapsfotografie 

 
Herfst- en paddenstoelactiviteiten 2020 
Van eind september tot eind november hebben basisschoolgroepen en IVN 
schoolgidsen kunnen genieten van een herfst met veel paddenstoelen. De 
activiteiten werden gehouden in Park Berg & Bos.  
Zelf zoeken, beleven, ontdekken: het was feest in het bos met zoveel 
koraalzwammetjes, rode koolzwammen, aardappelbovisten, kastanjeboleten, 
elfenbankjes en nog veel meer. 
 
 

Regiowerkgroep Epe/Vaassen  
Bij de start van 2020 is het Natuurmenu Epe van een nieuw jasje voorzien. 
Voor de natuureducatie op basisscholen zijn in samenspraak met de 
(aanstaande) schoolgidsen een aantal aangepaste en inspirerende 
programma’s ontwikkeld. Dit programma voor natuureducatie heeft de naam 
Natuurmenu Epe.  
Bij het Natuurmenu Epe wordt samengewerkt met IVN Gelderland. Daarnaast 
wordt samengewerkt met de gemeente Epe, KNNV Epe-Heerde, de 
Agrarische Natuurvereniging Veluwe-IJsselzoom, Bijenhouders-vereniging de 
Imme et cetera. 
Er kwamen verschillende verzoeken van scholen, ook in de periode dat de 
lockdown vanwege Corona aan de orde was. Door de maatregelen waren de 
scholen, ook als ze open waren, zo bezig met de eigen activiteiten dat er geen programma’s uitgevoerd konden 
worden. 
Op het gebied van excursies waren voor 2020 3 nieuwe wandelingen opgezet. In totaal waren er 5 wandelingen 
gepland. Door Corona is geen van de wandelingen uitgevoerd. De jaarlijkse Beurs en Culturele Markt konden ook 
niet doorgaan.  

Bij de activiteiten bleek wel hoe moeilijk het is andere werkgroepen en Apeldoornse collega’s te interesseren voor 

activiteiten buiten de eigen gemeente. Dat blijft een zorg voor de toekomst. 
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Werkgroep Publieksexcursies  
Er is geen werkgroepscoördinator excursies meer. Drie natuurgidsen 
vangen dit tijdelijk op om te voorkomen dat excursies een stille dood 
sterven. Zij hebben - samen met een aantal actieve gidsen - een 
excursieprogramma gepland. Daarvan konden de theehuiswandeling in 
Park Berg en Bos en de excursie bij de bandijk in Voorst doorgaan. Er 
gaven zich ruim 30 deelnemers op. Accres en IVN Apeldoorn, die 
gezamenlijk de wandeling in Berg en Bos organiseerden, waren dik 
tevreden over de opkomst. Alle andere geplande excursies in 2020 
moesten worden afgelast. 
Er is een eerste gesprek geweest met Natuurmonumenten over samenwerking op het landgoed Woudhuizen. De 
wandelroute van IVN wordt ook op de app Natuurroutes van Natuurmonumenten opgenomen. Wordt vervolgd na 
corona.. 
 

Werkgroep: Venel (Landschapsonderhoud)  
Het was een moeizaam jaar, waarin we veel minder hebben kunnen werken 
dan we van plan waren. Het voor eind februari geplande wilgen knotten kon 
niet doorgaan, omdat het weiland waarin de wilgen stonden te nat was. 
Gelukkig konden we in plaats daarvan opslag verwijderen op de hei, zodat 
we de werkochtend niet hoefden te annuleren. In maart kwam echter alles 
stil te liggen door de Corona-crisis, waardoor het seizoen als een nachtkaars 
uitging. In september zijn we vol goede moed weer opgestart, maar na twee 
werkochtenden stopte het opnieuw. Van de 12 geplande werkochtenden zijn 
er toch 7 doorgegaan. Het gereedschapsonderhoud en de Landelijke 
Natuurwerkdag zijn eveneens geannuleerd.  
 
 

Werkgroep Routes 
De werkgroep maakt nieuwe routes, checkt en werkt bestaande routes bij. Dit gebeurt veelal individueel op dag en 
tijd dat het de leden het best uitkomt. De werkgroep komt ongeveer 2 maandelijks bij elkaar.  

 Totaal zijn er nu 50 wandelroutes, 18 fietsroutes en 28 ommetjes beschikbaar. Het merendeel voor volwassenen 
en gezinnen, maar er zijn ook specifieke routes voor ouderen en kinderen. 

 
 De nieuwe IVN Routes app wordt verder gevuld. Per eind 2020 staan er 65 (2019: 39) routes in de app. 

Het aantal downloads in 2020 was ruim 13.000 (2019: 9.100) 

 De werkgroep richt zich ook op de recreatiesector. Dat kan door op aanvraag een route te maken tegen 
onkostenvergoeding die start/eindigt bij een recreatiebedrijf. In 2020 werden 24 routes gesponsord. 
Sponsoren: De Cantharel (15 routes), Stayokay Hostel (2x), De Miggelenberg (3x), Hoenderloo/Brunch via 
Apeldoorn Marketing (1x). De Ranger route voor Bungalowpark Hoenderloo en 3 routes voor Zorgcentrum 
Berkenhove werden in 2020 in opdracht gemaakt. Via IVN landelijk werden een aantal routes van Vitens 
overgenomen. De nieuwe fietsroute in Epe is ook via dit kanaal gepubliceerd.  

 
 

Natuur in de zorg  
We konden dit jaar met een groep van 6 personen meer presentaties 
geven dan afgelopen jaren: 21 bij 9 verschillende zorgcentra (circa 600 
deelnemers). Daar de zorgcentra tegenwoordig beter uitgerust zijn voor 
audio en video konden we volstaan met onze nieuwe PC. Dit gaf ook meer 



 
Jaarverslag IVN-Apeldoorn 2020                pagina: 5 

lucht bij het steeds moeten doorgeven van versterker en beamer. Ook voor Grijs, Groen en Gelukkig (2 leden) was 
meer belangstelling. 
De werkgroep Routes maakte 3 korte routes in opdracht van de Berkenhove. 
Per 1-1-2021 stopt Jan van der Velden als coördinator van de werkgroep. Gelukkig is een opvolger gevonden in de 
persoon van Susanne Rasing. 

Activiteit Aantal deelnemers Toelichting 

Randerode  25 1 Presentatie 

Avondzon 30 1 Presentatie 

Martha Flora 40 2 Presentaties 

Berkenhove 25 1 Presentatie 

Casa Bonita 25 1 Presentatie 

Sprengenhof 25 1 Presentatie 

Totaal 170  

Werkgroep Lezingen 
De lezingen zijn bedoeld om een breed publiek met aansprekende 
onderwerpen bij de natuur te betrekken, soms aangevuld met een excursie in 
relatie tot het onderwerp. 
In 2020 was het plan, conform de doelstelling, twee lezingen te organiseren.  
De voorjaarlezing stond gepland voor 9 april met als titel De koekoek, als 
zorgeloze ouder. De voorbereidingen waren al vergevorderd maar in de 
aanloopperiode moest de spreker Lou Megens door persoonlijke 
omstandigheden de lezing helaas afzeggen. Tevens waren in april inmiddels 
ook allerlei Corona-maatregelen van toepassing. 
Ook de geplande najaarlezing in november werd afgezegd onder invloed van de Corona-omstandigheden. De 
najaarslezing zou in principe voor een wat groter publiek bestemd zijn, door een samenwerkingsverband tussen IVN-
Apeldoorn & prominente spreker Jan van Hooff & de Apenheul. In het najaar van 2021 gaat de werkgroep met het 
samenwerkingsverband een nieuwe poging doen. 
 
 

Werkgroep natuurfotografie  
In 2020 heeft de werkgroep de cursus Landschapsfotografie in navolging 
van eerdere jaren gehouden. De cursus was ook meteen volgeboekt. Door 
de Corona-maatregelen zijn de eigen activiteiten op een laag pitje gezet 
en is de cursus Macrofotografie niet doorgegaan. 
De workshop Landschapsfotografie kon nog in februari worden gehouden 
voor 17 deelnemers. Er zijn 3 excursies binnen de werkgroep, waarbij de 
fotografiekennis en vaardigheden worden uitgewisseld en nieuwe 
vaardigheden worden geoefend en aangeleerd. 
De werkgroep telt momenteel 3 leden. Er kunnen 3 nieuwe leden 
meedoen. 
 
 

Werkgroep Heemtuin 
Met de inzet van gemiddeld 3 á 4 personen gedurende de winterperiode (november- maart) op 2 werkochtenden (di-
do) zijn 386 werkuren gemaakt, waarbij de houtwallen zijn opgehoogd met snoeihout en braamstruiken, het 
schiereiland volledig handmatig geschoond en de (vlecht)heggen hersteld. Bij deze werkuren zijn de 
zwerfafvalinspectierondes en het nachtelijke afsluiten gedurende de periode april-september opgenomen.  
Met extra hulp van Venel (10 personen) is op één zaterdag (1-2-2020) het sleedoornstruweel teruggezet voor een 
stimulerende verjonging ten behoeve van de afzet van sleedoornpage-eitjes met als resultaat dat afgelopen 
donderdag (21-1-2021) een veelvoud van eitjes (13) kon worden geteld. 
Door Corona-jeugdvandalisme en meerdere brandstichtingen (4x) is van april tot september dagelijks de Heemtuin ’s 
nachts preventief afgesloten wat buitensporige vernielingen heeft voorkomen. Onregelmatige nachtelijk inspecties 
verstoorden 5x illegale Corona-feestjes in de Heemtuin. De brandweer heeft 3x assistentie verleend voor het 
blussen van respectievelijk 2 houtwallen en 2 rietbroedhopen. 
Het sperwerpaar, dat hun nest afgelopen jaar verplaatst heeft naar het broedvogeleiland heeft 2 jongen en de grote 
bonte spechtenpaar zelfs 3 jongen grootgebracht ondanks alle Corona-onrust in het Matenpark. Helaas is de ijsvogel 
niet tot broeden gekomen waarschijnlijk door de drukte! 
De Heemtuinwerkgroep is uitgebreid met 2 IVNers: Gerard Mezenberg en Leo Verhoeff. Ook hebben zich 2 actieve 
buurtbewoners aangesloten (Hans Mast en Cor Schreuder), waardoor we in wisselende tweetallen op ruime afstand 
veel achterstallig onderhoud hebben kunnen aanpakken. Ook in 2021 gaan we op dezelfde voet door met het 
kleinschalig heemtuinbeheer, maar hopelijk spoedig zonder Corona-perikelen! 



 
Jaarverslag IVN-Apeldoorn 2020                pagina: 6 

 
 
 

Werkgroep Woudhuis 
In 2020 is gekeken of de werkgroep nog bestaansrecht heeft. Besloten is om de werkgroep op te heffen. Activiteiten 
rond het Woudhuis kunnen dan via een andere werkgroep of als apart project worden uitgevoerd. 
 
 

Projecten (IVNeXtra) 
Omdat de meeste projecten binnenkomen via het bestuur is besloten om de werkgroep als zodanig op te heffen. 
Projecten worden zoveel mogelijk door een bestaande werkgroep uitgevoerd. Indien dat niet kan, worden 
deelnemers voor een aparte projectgroep gezocht voor de uitvoering.  
In geval zich een project aandient wordt een oproep gedaan via de IVN Nieuwsbrief. Als er voldoende leden op het 
project inschrijven gaat een projectteam aan de slag met de voorbereiding en realisatie. Deze projectgroep wordt 
dan op dezelfde manier behandeld als een reguliere werkgroep. Het blijft echter een uitdaging om de juiste mensen 
(in aantal en met de juiste expertise) te vinden voor de uitvoering van projecten. Zijn er onvoldoende leden, dan gaat 
het projectidee voorlopig in de la. 
 

 Project Groenplan Apeldoorn  
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Apeldoorn 
en duurt tot en met 2022. 
In 2020 kon één grote eco-spot worden gerealiseerd. Hier zijn 240 m2 
klinkers en 60 m3 geel zand verwijderd. Daarvoor in de plaats is zwarte 
aarde gestort en zijn inheemse bomen en struiken geplant. Ook is een 
groot stuk ingezaaid met streekeigen bloemenmengsel. In samenwerking 
met De Lions zijn er twee insectenhotels geplaatst. 
Ook is een samenwerking opgezet met gemeente en Waterschap om het 
bedrijventerrein Stadhoudersmolen te vergroenen. Uitvoering in 2021.  
Met de bewoners rondom het Kanaalpark is een aanzet gemaakt om het 
park bio-diverser te maken. Uitvoering wacht op besluitvorming over mountainbikeparcours De Adelaar. Overige 
activiteiten zijn wegens Corona afgelast.  
 

 De Atlas van Apeldoorn: Berg en Bos 
Samen met CODA, Gemeente, Erfgoedplatform. Dit project is vanwege Corona uitgesteld naar 2021.  
In 2020 is wel in samenwerking met het Erfgoedplatform Apeldoorn een fietsroute door de wijk gerealiseerd.  
IVN (Monic Breed) verzorgt de eindredactie van het in 2021 uit te komen boek over de wijk in de serie Wijk in Beeld. 
 

 Deelname in klankbordgroepen 
Enkele IVN leden nemen deel aan een klankbord groep van de gemeente over een aanpassing in het landschap. 
Het betreft: De aanleg van het fietspad Apeldoorn – Epe, Het Wenums beekdal, de Ugchelse beken en 
Lampenbroek (Klarenbeek). Ook is er overleg rond het park Zuidbroek. 
 
 

Publiciteit 
Voor de publiciteit van de afdeling zijn er drie zelfstandig werkende werkgroepen. Indien de vacature voor 
coördinator/contactpersoon voor PR wordt gevonden kan de PR centraal worden gecoördineerd en/of zouden deze 
werkgroepen weer kunnen worden gecombineerd. 

 De PR werkgroep (voor website, social media, regionale pers en nieuwsbrief) 

 Groenvoer (redactie en bezorging)  

 De IVN promotiekraam 
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Interne communicatie 
1. IVN/KNNV nieuwsbrieven: Er zijn 12 digitale nieuwsbrieven uitgekomen. Doel van de nieuwsbrief is de leden 

van zowel IVN als KNNV op de hoogte te brengen van allerlei natuurgerichte activiteiten van IVN en andere 
organisaties in de regio en vragen die spelen. De nieuwsbrieven zijn ook op de website beschikbaar. 
Na een lezers enquete zal vanaf 2021 de nieuwsbrief weer uitsluitend voor de IVN leden en relaties beschikbaar 
komen.  

2. De website is vooral gericht op extern publiek, maar via het menu ‘voor leden’ wordt informatie geboden die voor 
leden van belang is zoals declaratieformulieren en handleidingen.  

3. OnsIVN (intranet) is beschikbaar vanuit de landelijke vereniging IVN. Hoewel dit intranet veel mogelijkheden 
voor actuele uitwisseling en informatie biedt, wordt het nog maar zeer beperkt gebruikt.  

4. IVN archief. Hier kunnen leden (statische, veelal inhoudelijke) informatie en foto’s plaatsen en ophalen om bij de 
activiteiten te gebruiken.  
 

Externe communicatie 
Website: De IVN website van IVN Apeldoorn maakt deel uit van de landelijke IVN website. Activiteiten worden 
standaard op de website www.ivn-apeldoorn.nl en daarmee ook op www.ivn.nl geplaatst. Van de afdelingen in 
Nederland zit IVN Apeldoorn in de top10 van meest bezochte afdelingssites. De meest bekeken pagina’s betreffen 
de verschillende wandel- en fietsroutes.  
Aantal sessies: 60.000 (2019: 70000). 
Aantal (unieke) bezoekers: 58263, ongeveer gelijk aan 2019. Hiervan was 13% herhalingsbezoeker en die bezoeker 
heeft dus vaker dan 1x de site bezocht. De bezoekers bezochten gemiddeld 2,5 pagina’s per bezoek en bleven 
gemiddeld ruim 1,5 minuut op de website. 
Social Media: IVN heeft op Facebook een algemene pagina en is ook op Instagram te vinden.  

 Facebook 
Per eind 2020 volgden 925 personen de Facebook pagina van IVN Apeldoorn (2019: 768). Getracht wordt 
om per week 1 à 3 berichten te plaatsen. Gemiddeld wordt een bericht bekeken door circa 350 personen 

 Instagram 
340 volgers (2019: 168). Er zijn 86 berichten geplaatst 

Lokale, regionale en landelijke media ontvingen persberichten voor de publieksactiviteiten. Het is aan de redacties 
van de media om de informatie te publiceren, al of niet met aangeleverde foto. Doordat er geen zekerheid is van 
publicatie in de lokale pers is het van groot belang om de inhoud van de activiteiten in een zo vroeg mogelijk stadium 
beschikbaar te hebben voor publicatie op de website. Naar aanleiding van een persbericht neemt een journalist 
soms contact op voor een reportage. Datzelfde geldt voor RTV Apeldoorn. 
Doordat veel activiteiten vanwege de Corona maatregelen vervielen was het aantal publicaties ook beperkter dan 
voorgaande jaren. 
Activiteitenfolders brengen geïnteresseerd publiek op de hoogte van de activiteiten. Hierin wordt verwezen naar de 
website. Aangezien een duidelijk excursieprogramma in 2020 ontbrak is een algemene folder gemaakt.  
 
Samenstelling van de werkgroep PR 
(per eind 2020. Voor adressen zie www.ivn-apeldoorn.nl/contact) 
1. Coördinatie werkgroep PR: Vacature.  
2. Redactie via publiciteit@ivn-apeldoorn.nl.  

Persberichten (kranten en websites): Olga Cevaal  
Redactie website: Hessel Tacoma (Venel activiteiten), Jan van Vulpen (cursussen), Hans Hogenbirk (ander 
nieuws). Webmaster: Hans Hogenbirk 

3. Facebook/Instagram: Marieke van Hoeflaken, Korina Fokkens (tot eind 2020) 
4. Redactie maandelijkse nieuwsbrief: Hans Hogenbirk, Yvonne Zwikker (oproep mailtje naar coördinatoren met 

inleiding en foto), Monic Breed (eindredactie)  
 

Groenvoer 
Ook in 2020 viel ieder seizoen een Groenvoer op de mat bij de leden en vrienden van 
onze afdeling. Er liep heel veel anders dit jaar door Corona, maar de natuur volgt 
gewoon zijn eigen wetten en schrijven kun je blijven doen. De opmaak van de 
middenpagina met foto’s van alle activiteiten vroeg dit jaar wel de nodige creativiteit. 
 
Tijdens de vier redactievergaderingen evalueerden we Groenvoer en stelden we de 
inhoud samen van de volgende Groenvoer. Er was intensief mailverkeer vooral tegen 
de deadline en direct daarna. Een leuke activiteit is het bepalen van het kaft. Onze eindredacteur stuurt de 
redactieleden een aantal opties en dan kiezen maar. Dit jaar konden we weer goed met het eindresultaat voor de 
dag komen. 
Afhankelijk van het onderwerp vonden er interviews plaats met deskundigen van buiten onze afdeling. In 2020 
zorgden veel IVN’ers voor een bijdrage in Groenvoer in de vorm van foto’s of teksten. 
 
Samenstelling werkgroep 
Greet Bothe verzorgt de coördinatie en vormgeving, Ten Gevers de foto- en eindredactie, Corine Schimmel, Ria 

 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Jaarverslag IVN-Apeldoorn 2020                pagina: 8 

Brouwers en Yvonne Zwikker zijn redactieleden en Monic Breed neemt de tekstredactie voor haar rekening. In het 
begin van dit jaar kwam Ria Brouwers de redactie versterken.  
Harris Couwenberg nam de distributie van Groenvoer over van Lenie Omzigt. Distributiepunt en wijkbezorgers zijn 
belangrijk voor het bestaansrecht van Groenvoer. Vandaar dat aan het eind van het jaar bij alle 23 bezorgers een 
speciaal ontworpen bedankkaart op de mat viel. 
 

Promotieteam 
Er vonden geen grote evenementen plaats waar het IVN promotieteam bij kon aansluiten. De materialen werden – 
tijdelijk – bij de deelnemers thuis opgeslagen in verband met de verhuizing naar PCBomen. 
 
 


