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IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie, is een
vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die bij-
draagt aan een duurzame samenleving door mensen te
betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.
Verspreid over Nederland heeft het IVN 174 plaatselijke
afdelingen en elf provinciale consulentschappen. Ongeveer
18.000 leden zetten zich actief in voor de natuur en het
milieu door middel van allerlei voorlichtende en educatieve
activiteiten voor jong en oud, zoals excursies, cursussen,
tentoonstellingen en lezingen.
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Wat gebeurt er allemaal in de werkgroepen en projecten
die IVN afdeling Apeldoorn rijk is? Waar houden al die
vrijwilligers zich mee bezig? In het Jaar van het
Vrijwilligerswerk een goed aanknopingspunt om de
werkgroepen en projecten vanuit dat oogpunt onder de
aandacht te brengen. Vandaar een speciale editie van
Groenvoer. Uiteraard is de tekstruimte beschamend krap
om te omschrijven wat iedereen zoal doet om jong en oud
te betrekken bij natuur, milieu en landschap in de eigen
leefomgeving.

Actief zijn als vrijwilliger binnen IVN trekt mensen aan die
nieuwsgierig zijn naar de natuur, die dat graag overbrengen,
die gebiedjes willen verkennen, onderwerpen uitdiepen,
activiteiten willen begeleiden en of opzetten. Met gelijk
geïnteresseerden is het plezierig op pad te gaan of activi-
teiten te organiseren.

Voorwoord

Toch is het niet alleen gezellig en interessant. Vrijwillig is
niet vrijblijvend. Als het giet gaat de excursie door. De
deadline voor een publicatie staat vast.

Natuurgidsen zie je bij een excursie te voet of per fiets
overduidelijk de leiding nemen om op pad te gaan. Docen-
ten zijn tijdens een van de vele cursussen zichtbaar.
Daarnaast zijn er heel veel werkzaamheden die IVN vrijwil-
ligers doen, die onzichtbaar zijn. Neem bijvoorbeeld de
bezorging van deze Groenvoer.
Deze winter-uitgave van Groenvoer geeft een blik in de
keuken van de werkgroepen en projecten. We brengen het
werk van vrijwilligers in beeld die hun verschillende talenten,
kennis en vaardigheden inzetten voor de vele activiteiten
van IVN Apeldoorn.

De voorzitter - een doorgewinterde IVN vrijwilliger - opent
deze speciale editie, daarna is er ruim baan voor de vrijwil-
ligers in het veld en binnen (achter de pc). Tot slot laat
Jolanda Denekamp zien dat lid zijn van twee afdelingen zo
zijn voordelen heeft.
 

Foto's voorpagina
Landschapsonderhoud,  excursie,  jeugdactiviteit,          
plantencursus        

Monic Breed
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In de ledenenquête van IVN Apeldoorn kwam het goed tot
uiting: activiteiten met mensen in de natuur doen we graag.
Dat is maar goed ook, want dat is het hoofddoel van IVN:
IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je leven.
Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot mili-
eubewust handelen. Deze IVN missie is een uitdaging om
in actie te komen, om een steentje bij te dragen aan de
verbetering van de leefomgeving. Als we dat consequent
oppakken, moet het ons lukken veel mensen te inspireren
en te betrekken.
 
De wereld is in beweging
De wereld om ons heen verandert snel en IVN Apeldoorn
zal daar ook haar weg in moeten vinden. Doen we dat niet
en blijft alles bij het oude, dan zullen onze activiteiten niet
meer aanslaan.
Plannen maken we jaarlijks om een leidraad te hebben voor
de activiteiten die onze afdeling onderneemt. Juist omdat
we een koers uitzetten, kunnen we, zonder ons doel uit het
oog te verliezen, op allerlei gebeurtenissen reageren of
anticiperen. Uiteraard voeren we onderweg koerscorrecties
uit, als de omstandigheden dat vereisen.
 
Apart, maar toch samen (werkgroepen en projecten)
Een IVN afdeling bestaat uit een aantal werkgroepen. Zij
doen hun ding en er lijkt weinig verband tussen te zitten.
Toch is dat niet helemaal waar. We werken er allemaal aan
om mensen meer bij hun omgeving te betrekken. Dat doen
we op allerlei manieren. Uit de werkgroepbeschrijvingen in
dit thema nummer zal dat ook blijken.
Inderdaad, de werkgroepen hebben een hoge mate van
zelfstandigheid. Dat is ook de bedoeling: kleine groepjes

IVN Apeldoorn: plezierig, actief, zinvol en betrokken
 

Coördinatoren en bestuur foto: Monic Breed 

werken veel makkelijker en flexibeler. Ook is het goed voor
de continuïteit; immers: mocht het bestuur wegvallen, dan
gaan de werkgroepactiviteiten gewoon door.
Als bestuur willen we niet teveel dirigeren, meer regisseren
en stimuleren. Daarvoor overleggen de werkgroepcoördi-
natoren of –vertegenwoordigers nu en dan met elkaar en
met het bestuur. Zo ontstaat een jaarprogramma en stem-
men we thema’s of projecten op elkaar af.
De animo voor bestuurs- of coördinatiefuncties is niet groot.
Uit de ledenenquête blijkt ook dat we liever niet vergaderen
en geen beleidsplannen maken. Vergaderen is eigenlijk van
gedachten wisselen, samenwerken, overleggen en beslis-
sen. En dat is al veel minder vervelend. Om deze ‘rol’
aantrekkelijker te maken, helpt wellicht een ‘aanstelling’
voor een beperkte periode en een goede taakverdeling
binnen een werkgroep. En waarom zou je niet ‘vergaderen
in het veld’? We zijn nog op zoek naar enkele ‘regelaars’:
zie de vacatures op de website.
 
IVN voor Natuur en Milieueducatie
Zoals de werkgroepen deel uitmaken van de IVN afdeling,
zo maakt onze afdeling deel uit van de landelijke Vereniging
IVN Natuur- en Milieueducatie.
Ook daar geldt dat afdelingen zelfstandig opereren. Mis-
schien wel zoveel, dat de binding met de landelijke vereni-
ging minimaal is. Dat is eigenlijk best jammer, want we
kunnen veel van elkaar leren en ervaringen delen. Dat is
ook de reden dat het landelijk bestuur in de komende jaren
de binding met en tussen afdelingen wil versterken. In
Gelderland gaan we daarom meer in regio’s samenwerken
met andere IVN afdelingen.
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Landelijk komen er nieuwe hulpmiddelen beschikbaar. Veel
informatie daarover vind je al op MijnIVN.
Waar mogelijk en nodig sluiten we aan bij activiteiten en
thema’s van de landelijke IVN organisatie.
Op landelijk niveau wordt meer samenwerking gezocht met
de KNNV. Dat geeft een stimulans om dat ook op afdelings-
niveau te doen. In 2012 gaan we daar aan werken, bijvoor-
beeld door een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren
of misschien wel meer.
 
Werving en binden van leden en donateurs
De activiteiten van IVN kunnen alleen worden uitgevoerd
als er voldoende vrijwilligers / natuurgidsen beschikbaar
zijn. Ook voor de uitvoering van bijvoorbeeld voorwaarde-
scheppende activiteiten als promotie of gastheer/vrouw-
schap bij een cursus, waarvoor niet direct een diploma
IVN-natuurgids vereist is, zijn mensen nodig.
De natuurgidsencursus is een belangrijk speerpunt voor de
werving van nieuwe, actieve leden. We streven er naar om
iedere drie jaar een nieuwe gidsencursus te starten. Een
goede introductie en opvang van nieuwe leden en natuur-
gidsen is van groot belang. Belangrijk is ook dat leden actief
willen blijven en dat we zowel het activiteitenpakket als het
ledenbestand tenminste op peil kunnen houden. En uitbrei-
den als dat kan.
Donateurs zijn daarbij ook belangrijk, omdat we daarmee
mensen binden aan onze afdeling en omdat gebleken is
dat nieuwe leden vaak via het donateurschap binnen
komen. Donateurwerving blijft daarom prioriteit houden.
Tijdens de activiteiten als excursies en themacursussen en
via publicaties wordt het publiek geattendeerd op de mo-
gelijkheid om donateur te worden.
 
Vrijwilligers bij IVN
Maar ook wij als ‘vrijwilligers’ veranderen. De vaste band
tussen organisatie en vrijwilligers wordt losser. We merken
dat vrijwilligers steeds meer opteren voor korte acties, die
gemakkelijk te plannen zijn en waarbij de tijdsinvestering
niet te groot is. Ze zijn minder geneigd om zich te veel aan
IVN te binden, maar willen zelf inhoudelijke invulling geven
aan de activiteiten en verantwoordelijkheden en doen
daarvoor een eigen keuze.
Het is van groot belang dat we als IVN inspelen op deze
ontwikkelingen en koers uitzetten om ook in de toekomst
te blijven werken met, nog steeds hooggewaardeerde,
vrijwilligers.
Opdat de activiteiten voldoende uitdagend en vernieuwend
blijven voor zowel de leden als het publiek zoeken we re-
gelmatig naar nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld in de
vorm van projecten. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een
concreet doel met op korte termijn zichtbare resultaten.
IVN’ers kunnen meedoen aan of initiatief nemen tot meer
korte en wisselende projecten per jaar.
 
Succes leidt tot succes
In 2011 zijn 343 mensen direct bij IVN Apeldoorn betrokken
(189 leden en 154 donateurs). En IVN Apeldoorn is er trots
op dat door de inzet van deze mensen een groot publiek
bereikt kan worden met een uitgebreid programma van
activiteiten; in 2011 meer dan 100. Dat succes mag best
getoond worden. Een persbericht om publiek te werven is
normaal, maar een kort verslagje met wat foto’s of een
filmpje over een succesvolle excursie of cursus zien we
graag vaker. Een grafiekje van het aantal bezoekers van

de website geeft inzicht in het succes van die site en
daarmee het belang van het aanleveren van de inhoud.
Kortom, hierbij dus meteen een oproep om zichtbaar te
maken wat we doen. Immers ‘meten is weten’ en het delen
van succes geeft vrijwilligers een stimulans en nieuwe
mensen komen op succes af.
 
Zichtbaarheid van samenwerking
Ook met andere organisaties werken we graag samen.
Samenwerking gaat volgens ons verder dan het ‘alleen
maar leveren van IVN gidsen’. Nu is iedere IVN’er natuurlijk
vrij om zich ergens voor in te zetten, maar als IVN afdeling
willen we graag afspraken maken hoe we als organisaties
met elkaar samenwerken. We kunnen elkaar versterken,
ervaringen bundelen en zorgen voor continuïteit.
En in die samenwerking is het belangrijk dat IVN ook iets
terugkrijgt voor haar inspanningen, bijvoorbeeld in zicht-
baarheid via een logo of websitevermelding. Zowel op be-
stuursniveau als bij ieder IVN-lid is attentie geboden voor
afspraken daarover met de samenwerkende partijen, zoals
het gebruik van IVN-logo, dragen van een IVN badge,
vermelding in persberichten, op websites, in verslagen en
dergelijke. Op die manier dragen we bij aan de naamsbe-
kendheid van IVN en de doelstelling die we daarmee willen
uitdragen.
 
Uitnodiging
De maatschappij blijft veranderen en daarmee ook de ac-
tiviteiten die vele vrijwilligers uitvoeren om ervoor te zorgen
ook anderen te blijven betrekken bij natuur, milieu en
landschap in de eigen leefomgeving. Een leuke en interes-
sante uitdaging voor jong en oud, voor huidige en toekom-
stige leden en donateurs.
In deze Special van het ledenmagazine Groenvoer maken
we – ook in het kader van het Jaar van het Vrijwilligerswerk
- graag zichtbaar welke activiteiten de leden in de werk-
groepen en projecten uitvoeren.
 

Werkgroep wandelen
foto: Monic Breed

Uitgesproken 
 
- Iedere wandeling is weer anders
- Mensen leren kijken
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Een natuurexcursie op de fiets vraagt andere vaardigheden
van de begeleidende natuurgidsen dan een wandelexcursie
en daarmee doelen we niet op het plakken van banden.
Met de fiets leg je in korte tijd veel grotere afstanden af en
zo’n tocht vraagt veel meer aandacht voor de afwisseling
in het landschap en de landschapselementen.

Je mag wel stellen dat natuurwandelingen aan de wieg
staan van alle IVN-activiteiten, ook landelijk gezien: het is
een kernactiviteit. Neem belangstellenden mee op pad, laat
ze hun leefomgeving beleven, laat ze ervan genieten en
vertel wetenswaardigheden en leg verbanden. Het uit-
gangspunt is dat IVN’ers willen werken aan zien – inzien –
ontzien. Als je mensen naar hun leefomgeving leert kijken,
kan er inzicht komen en als er inzicht komt, kan er het gevoel
ontstaan die omgeving te willen ontzien en beschermen.

De omgeving van Apeldoorn kent een grote variëteit aan
gebieden met totaal verschillende biotopen. Veel natuur-
gidsen hebben thuis ordners vol met gedetailleerde infor-
matie over bepaalde gebieden en de daar uitgezette wan-
delingen. Altijd zijn er weer natuurgidsen die wandeling met
of zonder thema willen bedenken, het gebied verkennen,
gegevens verzamelen, actualiteiten opsporen en de route
uitzetten. Deze organisatoren zorgen ervoor dat de natuur-
gidsen die dienst hebben, daar vrijwillig voor ingetekend
hebben, tijdig geïnformeerd worden. Voorafgaand aan de
publiekswandeling is er de voorwandeling. Het unieke
moment om ervaring en kennis uit te wisselen. Voor de
coördinator van de werkgroep wandelingen is het een
puzzelklus om het schema in elkaar te passen en gidsen in
te delen. Al een tijdje wordt gezocht naar een nieuwe
coördinator.

 Werkgroep fietsen

foto: Wout Zwikker

Werkgroep wandelingen Altijd al waren er wandelingen op de zondagmiddag, maar
ook al weer jaren staan de doordeweekse wandelingen op
de IVN agenda met daarnaast de specifieke wandelingen
in Berg en Bos. Daarnaast zijn er al zeker vijftien jaar de
Zomeravondwandelingen en soms (avond)wandelingen
met een thema zoals uilen of vleermuizen. Los van die
wandelingen die in publieksagenda’s zijn terug te vinden
biedt Apeldoorn wandelingen op maat: de aangevraagde
wandeling. Soms maakt een wandeling onderdeel uit van
een manifestatie zoals de landelijke Open Monumentenda-
gen, waar de afdeling op in haakt.
 
In 2010 bereikte de afdeling Apeldoorn met 39 wandelin-
gen1131 personen. Hoeveel uur vrijwilligers aan (de
voorbereiding van) deze wandelingen besteed hebben?
Onbetaalbaar veel, maar gelukkig voor de natuur staan
IVN’ers niet zo in het leven.

Groenvoer 5

Speciale editie 2011 IVN Apeldoorn



Groenvoer

Sleedoornpage
foto: Willem Kuijpers 

Ooit iemand ‘Bah, een vlinder’ horen zeggen? Een ontmoe-
ting met een vlinder laat niemand koud. Het blijven de meest
kleurrijke, sierlijke lichtgewicht dieren met een boeiende
levenswijze. Het is bekend dat veel vlindersoorten het
zwaar te verduren hebben. Alle acties van de landelijke
Vlinderstichting zijn belangrijk, maar de plaatselijke aan-
dacht die onze vlinderwerkgroep geeft, is aanvullend en
minstens zo hard nodig.

In de zomermaanden monitoren de vrijwillige vlinderaars
een route, die in nauw overleg met de Vlinderstichting in
het Schol is vastgesteld. Al jaren staat deze route vast op
de agenda. Direct vanaf de oprichting van de werkgroep in
januari 1996 behoort het monitoren tot een van de vaste
activiteiten. Ook andere leden van de afdeling zijn welkom
om dit mee te beleven en ervaren. Ieder jaar ontvangen de
eigenaren van gebieden waarin routes worden gelopen of
de excursies naar toe gaan de genoteerde waarnemingen.

Groenvoer, het afdelingsblad, verschijnt vier keer per jaar.
Zeg maar gerust magazine want het is voor een deel in
kleur, telt zestien pagina’s en heeft een A4 formaat.
Groenvoer is een van de middelen om de Apeldoornse IVN
afdeling zichtbaar te maken aan leden, donateurs en der-
den. Door de frequentie van vier keer per jaar is het veel
minder nieuwsgericht dan de digitale nieuwsbrief die
maandelijks verschijnt.
 
Vrijwilligers in de redactie maken een inhoudelijke opzet
van onderwerpen en bedenken bij de onderwerpen de
schrijvers, die ze vervolgens benaderen.
De redactie kiest een (sub)thema, ingegeven door een
landelijk thema van IVN of van IVN Apeldoorn; vaak spelen
de seizoenen de hoofdrol. Het is aan de creativiteit van de
redactie om er steeds weer een vorm voor te vinden. Uiter-
aard zorgt het bestuur voor het verenigingsnieuws.
 
Onze afdeling telt zo’n achttien werkgroepen. Om die voor
het voetlicht te brengen publiceren we via een serie inter-
views de activiteiten en ontwikkelingen. Gastschrijvers
bieden een mogelijkheid over onze grenzen heen te kijken.
Ze voorzien Groenvoer van beschouwende en informatieve
artikelen. Ook kunnen vrijwilligers als fotograaf aan de slag
door foto’s aan te leveren voor het magazine (en voor de
website).
 
Naast redactieleden en schrijvers, zijn er vrijwilligers met
digitale vaardigheden gewenst om Groenvoer vorm te
geven en drukklaar te maken. De redactie van Groenvoer
is voortdurend op zoek naar (nieuwe) leden / vrijwilligers
met deze vaardigheden. Het drukwerk wordt uitbesteed,
maar het bezorgen is weer puur handwerk. Het distributie-
punt distribueert de stapeltjes Groenvoer naar de bezorgers
die een postcode-gebied van Groenvoeren voorzien.

Vlinderwerkgroep

De meest opmerkelijke activiteit van de vlinderwerkgroep
is het jaarlijkse eitjes tellen midden in de winter. De Apel-
doornse krant besteedde er een aantal keren aandacht aan.
Voorzien van mutsen, hand- en bergschoenen sleedoorns
afspeuren op zoek naar sleedoornpage-eitjes blijft een kick
geven. Zeker als je weet dat de eitjes de grootte hebben
van een speldenknop. Het is de meest betrouwbare manier
om deze Rode lijst soort te traceren, want ’s zomers leeft
de sleedoornpage verborgen in de kruinen van de bomen.
Deze tellingen vinden al meer dan tien jaar plaats. Het langst
wordt er geteld in het Zuiderpark, Mheenpark en heemtuin
de Maten. In het algemeen geven deze tellingen een rede-
lijk beeld van het wel een wee van deze prachtige, maar
zeldzame vlinder.

Ook nachtvlinders krijgen aandacht. Bijna jaarlijks vinden
er nachtvlinderactiviteiten voor het publiek plaats in het
Woudhuis en bij de NachtvlinderNacht.

Iedere natuurgids, de vrijwilliger die de excursies begeleidt,
heeft zo zijn voorkeur voor wandelen of fietsen of soms
beide. Behalve de natuurgidsen als begeleiders, zijn er ook
vrijwilligers die als hekkensluiters fungeren, maar zelf on-
derweg niet gidsen. Het drukke verkeer vraagt om veilige
maatregelen zoals opvallende hesjes en menselijke klaar-
overs.
 
De leden van de werkgroep fietsen zijn ervaren in het uit-
zetten van routes, het intekenen van de routes op kaarten
en het speuren naar educatieve en boeiende verhalen over
wetenswaardigheden die je onderweg tegen komt. Een
vaste kleine ploeg van vrijwilligers van de werkgroep bereidt
de fietsexcursies voor en levert de gegevens aan een
grotere groep natuurgidsen die de excursies begeleidt. De
coördinatie ligt altijd bij twee werkgroepleden van de
werkgroep fietsen.
 
De werkgroep organiseert vier fietsexcursies per jaar, die,
als het weer even meezit, gemiddeld zo’n twintig tot veertig
deelnemers trekken. Het lukt veelal goed om met kleine
groepen op pad te gaan. De fietspadenrijkdom die Neder-
land kent, is handig voor deze werkgroep. Evenals het feit
dat fietsen erg in is.
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foto: Monic Breed

Voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar organiseert de
werkgroep jeugd vier tot zes keer per jaar een buitenactivi-
teit, want buiten kun je het beste de natuur beleven, aldus
de werkgroepleden. Opgave voor de activiteiten is verplicht
want de werkgroep heeft als uitgangspunt om in kleine
groepen te werken. Het is plezierig om met maximaal zes
kinderen alle ruimte te hebben voor de beleving van de
kinderen, die de natuur gaan verkennen en ontdekken.

Veelal vinden de activiteiten op de zondagmiddag plaats.
Als de kinderen bezig zijn is er voor de ouders tegelijkertijd
een excursie, waarbij grotendeels dezelfde aandachtspun-
ten aan bod komen. Soms zijn de onderwerpen seizoens-
gebonden zoals bij ‘paddenstoelen’ of ‘zoek de lente’. Een
andere keer staat een diergroep als vogels of waterdiertjes
centraal. De onderwerpen zijn onuitputtelijk, evenals de
creativiteit van de werkgroep.
Wanneer een uilenwandeling in de schemer op het pro-
gramma staat, gaan de ouders mee. Wegwijs in de Natuur
betekent zeker zes uur samen met de ouders zwerven door
de natuur, met behulp van het kompas. ‘Veel te kort’, vinden
jeugdige deelnemers de tocht na afloop.

Werkgroep jeugd

Wie de jeugd bereikt, werkt aan een groene toekomst. Het
IVN heeft de jeugd betrekken bij zijn of haar leefomgeving
hoog op de prioriteitenlijst staan. Onderzoeken wijzen uit
dat kinderen steeds minder in de natuur komen en daardoor
minder gezond zijn. Bovendien zijn kinderen de beslissers
van de toekomst. Voor de werkgroep jeugd ligt er een be-
langrijke taak, die ze bijzonder speels en degelijk invullen.
Hele draaiboeken gaan aan de activiteiten vooraf.
 

Uitgesproken 
 
- Door kinderen ga je anders kijken.
- Zet de jeugd op het spoor en ze zoeken en ontdekken 
  zelf.
- Nieuwe dingen bedenken om kinderen de natuur op een 
  andere manier te laten beleven.
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Berkjes trekken foto: Venel 

Venellers kun je zien als seizoensarbeiders. Het zijn vrijwil-
ligers die ervan houden de handen uit de mouwen te steken
voor landschapsonderhoud. Vanaf eind oktober tot begin
maart staat er om de week een locatie op de agenda waar
een dagdeel gewerkt kan worden. De beide coördinatoren,
zoals in onze hele afdeling ook weer vrijwilligers, maken
een planning van de klussen die om aanpak vragen.

Vanouds is wilgenknotten de meest bekende vorm van
landschapsonderhoud maar tegenwoordig is de variatie
veel groter. Soms gaat het om het snoeien van hoogstam-
fruitbomen of planten van een meidoornhaag bij een parti-
culier, die daar graag gebak tegenover stelt. Soms staat
het schonen van een beek op de agenda. De ploeg, die in
grootte varieert, krijgt eerst uitleg en gaat dan aan de slag.
Het geven van uitleg duidt weer op de deskundigheid van
vrijwilligers, die meekijken en adviseren. Niet alleen is het
belangrijk dat de goede bomen of struiken gesnoeid wor-
den, maar ook dat het gereedschap veilig en goed gehan-
teerd wordt. Gereedschaponderhoud is eveneens een
aandachtspunt.

Venel

Er zijn regelmatig Venel activiteiten waarbij met Staatsbos-
beheer, Scouting of de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie) wordt samen gewerkt.
 
Wie het bedacht heeft weten we niet meer maar Venel
betekent voluit: Vrijwillig En Educatief Natuur En Land-
schapsonderhoud. Nu gebruiken we de naam Venel nog
met de toevoeging Landschapsonderhoud. Los van het
werk van de coördinatoren is het een ‘doe’ploeg binnen de
andere werkgroepen. Zo draag je echt een steentje bij aan
het behoud van onze leefomgeving en het is nog gezond
ook.
 

Uitgesproken 
 
- IVN=Vrijwilligerswerk in teamverband
- Met gelijkgestemden schept een band
- Op pad met mensen die de natuur een warm hart  
   toedragen
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Heemtuin

De heemtuin het Matenpark, grenzend aan de Ferguutgaar-
de, is in 1984 aangelegd. De bezoekers van de tuin kunnen
kennis maken met zes oorspronkelijke Veluwse biotopen:
bos, heide, weide, stroomdallandschap, blauw grasland en
moeras. Alleen de heide is niet aangeslagen.
In ruim vijf en twintig jaar heeft zich een ware plantenrijkdom
kunnen ontwikkelen, maar niet door de natuur zijn gang te
laten gaan. Het kleinschalige beheer van de heemtuin is
letterlijk en figuurlijk in handen van vrijwilligers van IVN
Apeldoorn. Al vanaf het prille begin van de heemtuin is de
afdeling Apeldoorn betrokken bij de inrichting en het onder-
houd. Vrijwilligers verwijderen overheersende planten en
snoeien struiken en bomen. De gemeente zorgt voor groot
onderhoud en sinds een paar jaar komt de gemeentelijke
schaapskudde ook even grazen.
 
De heemtuin is open van 1 april tot 1 oktober. Vooral
buurtbewoners maken er hun vertrouwde rondje, waarbij
honden niet welkom zijn. Een middelbare school geeft er al
een aantal jaren een bijzondere buitenles met hulp van
lesstof, die de heemtuincoördinator voor de iPod aanlevert.
IVN natuurgidsen geven soms orchideeënexcursies voor
het publiek.
Binnen de Apeldoornse afdeling nemen docenten van de
Groen- en Natuurgidsencursus de deelnemers graag mee
naar deze unieke plek. Leden van de vlinderwerkgroep
tellen er al jaren ’s winters eitjes van de sleedoornpage.

Het is voor ons zo normaal. Even naar buiten, naar het park,
met de kinderen bosbessen plukken of met de hond naar
het bos. Bewoners van zorgcentra zijn daar vaak niet (meer)
toe in staat. Buiten is buiten beeld gekomen, maar onder-
zoek heeft uitgewezen dat juist natuur/groen het welzijn van
ouderen kan bevorderen. Ouderen genieten van natuur,
natuurverhalen en kunnen eigen ervaringen kwijt.
De werkgroep Natuur in de zorg is een van de jongste
werkgroepen in Apeldoorn. In navolging van andere afde-
lingen in het land zetten zij zich in om de natuur dichterbij
de ouderen te brengen.
Een groen uitje kan ook zonder de deur uit te gaan. Binnen
korte tijd heeft de werkgroep een aanzienlijk aanbod ont-
wikkeld, de creativiteit stroomt.

Natuur in de zorg

Samen buiten vondsten delen foto: Veldwerk Nederland 

 
Meestal vormen half maart tientallen slanke sleutelbloemen
met hun helder lichtgele bloemen een onbetwistbare
voorjaarsbode. Later schieten zes verschillende soorten
orchideeën als paddenstoelen uit de grond. Bij de herinrich-
tingsplannen van het park zal de heemtuin blijven bestaan
en in omvang toenemen. Dankzij vrijwilligers van IVN
Apeldoorn kunnen mensen in deze groene oase even op
adem komen en genieten van de planten van weleer.
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Natuurgidsencursus

De natuurgidsencursus is één groot vrijwilligersgebeuren.
Al een jaar voor aanvang zit het docententeam om de tafel
om het programma voor twee jaar op de rit te krijgen. De
cursus telt vaak meer dan dertig deelnemers. De natuur-
gidsencursus is dé kaderopleiding van de afdeling en de
kennismaking met de afdeling loopt door het hele jaar heen.

Een gastdocent vertelt de cursisten van alles over de ijstij-
den met een aantal stenenopdrachten. De erop volgende
excursie door de stad valt erg in de smaak. Heb je ooit
zolang stilgestaan in een berm of bij een boom in de stad?
Per maand zijn er twee cursusavonden en is er een excur-
sie. Vooral in het tweede jaar komt de vaardigheid van het
gidsen aan bod. Een andere gastdocent geeft de lessen
die daarover gaan. Docent in het cursusteam is een leuke,
maar beste klus. Vrijwilligerswerk van de bovenste plank.

Om deze cursus naast je betaalde baan te doen is een klus
voor sommige cursisten. Er zijn cursisten die alles willen
weten van elk levend wezen met naam en toenaam. Ze
zuchten (is onvrijwillig) soms dat ze zo weinig weten. De
docenten proberen dat wat te relativeren. Inzicht in de
ontwikkeling van het leven en inzicht in verbanden is meer
de rode draad die door alle bijeenkomsten loopt. Beleving
en laten beleven is een andere rode draad.
Cursisten leren langzamerhand de werkgroepen kennen
waar leden actief zijn. Enthousiasme en inzet zijn opvallend.

IVN-cursus 2007-2009 foto: Joop Bothe 

Zo kunnen ouderen genieten van eigen power point pre-
sentaties over Het Loo, Beken & Sprengen of de verschil-
lende jaargetijden. Of meedoen met spelen als Natuurgan-
zenbord of Natuur Bingo. Seizoensgebonden natuurkoffers
met foto’s en natuurlijke materialen geven aanknopings-
punten voor gesprekken, herkenning en herinneringen.
 
De natuurgidsen coördineren en verzorgen de uitvoering,
maar kunnen, afhankelijk van het onderwerp, ook derden
inschakelen die bijvoorbeeld deskundig zijn op een bepaald
gebied. Belangrijk is dan wel dat ze gevoel hebben voor de
doelgroep.
 
De werkgroep Natuur in de zorg kan gevraagd worden voor
zowel binnen- als buitenactiviteiten. Buiten zijn er mogelijk-
heden voor een wandeling, een speurtocht, wateronder-
zoek of een opdrachtencircuit in de tuin, het bos of het park.
In samenwerking met het Natuurhuis kan geregeld worden
dat een basisschoolklas komt assisteren. Leuk voor de
ouderen en leerzaam voor de kinderen, zowel wat de natuur
betreft als het omgaan met ouderen. Voor de geheel ver-
zorgde activiteiten wordt een vergoeding gevraagd. Daar-
mee worden alle onkosten vergoed, de materialen in stand
gehouden/aangevuld en nieuwe materialen aangeschaft.
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Vlindercursus / libellencursus

Kennis over vlinders vergaren is leuk, maar nog leuker en
geheel passend binnen IVN is die kennis overbrengen. In
1998 ging de eerste vlindercursus van start in samenwer-
king met de KNNV. In drie avonden en een excursie krijgen
de cursisten inzicht in het leven van de vlinders om ons
heen. Het bleef niet bij één cursus. In de loop van de jaren
volgden er nog twaalf.

De naam 'vlinderwerkgroep' dekt de lading niet meer hele-
maal. Eveneens weer in samenwerking met de KNNV, biedt
de werkgroep sinds 2008 namelijk ook een libellencursus
aan,in een vorm vergelijkbaar met de vlindercursus. Om
het jaar wisselen beide cursussen elkaar af.
Het docententeam zorgt voor een gevarieerd, informatief
en interactief programma. De excursie blijft iedere cursus
weer spannend. Is er niet te veel wind, komt er geen regen,
zit het goed met de temperatuur, laat de zon zich zien?

Door de jaren heen zijn al heel wat Apeldoorners meer over
vlinders te weten gekomen. De cursus besteedt aandacht
aan het belang van vlinderplanten, met als doel dat cursis-
ten hun tuin zo inrichten dat die interessant is voor vlinders
en insecten en dus ook vogels, waardoor ze hun directe
leefomgeving verrijken.

Vlindercursus
foto: Arend van Werven

Paardenbijter
foto: Willem Kuijpers

Bij de cursus is ook een aantal standbyers betrokken die
het erg leuk vinden om regelmatig een groepje cursisten te
begeleiden bij een activiteit in de les of bij een excursie.

Dan zijn er vier docenten die een erg leuke (vrijwilligers)
baan hebben. Omdat de organisatie van cursus goed is,
loopt alles gesmeerd. Er moet wel voorbereid en vergaderd
worden maar niet tot je groen ziet.
Onderdeel van de cursus zijn de eindprojecten. De werk-
groepen komen dan met voorstellen voor boeiende projec-
ten. Projecten die de cursisten in hun praktijk als natuurgids
goed kunnen gebruiken.
 

 

Wie meer wil weten over zijn omgeving en dan vooral over
de natuur in zijn omgeving is bij de Groencursus aan het
goede adres. Al jaren biedt deze cursus de mogelijkheid
om kennis te maken met je leefomgeving. Het is een van
de consumptieve cursussen: leren en genieten mag,
huiswerk is er niet bij.

Er bestaat een voorjaars- en een najaarsblok. Ieder blok
telt vijf avonden en vijf excursies. De coördinator, die al
jaren met dit bijltje hakt, zorgt ervoor dat alle docenten weer
voor de juiste avonden en excursies worden geboekt. Soms
zijn de docenten beroepskrachten, maar meestal zijn het
vrijwilligers die zich gespecialiseerd hebben in bepaalde
onderwerpen en jaar na jaar avonden in de Groencursus
willen verzorgen.
Sinds kort is een digitaal lespakket ontwikkeld, dat de
cursisten meekrijgen. Een digitale natuurliefhebber heeft
de Groencursus gemoderniseerd. Andere vrijwilligers
draaien mee als gastvrouwen/heren om ook koffie en thee
te verzorgen. Heel handig als docenten dat niet hoeven te
doen.

Een Groencursus laat belangstellende Apeldoorners ken-
nis maken met hun leefomgeving, maar ook met IVN. Er
zijn cursisten die naar andere cursussen overstappen of
donateur worden. Er zijn ook cursisten die gepakt zijn door
het natuurvirus en de natuurgidsencursus gaan volgen en
dan ook IVN-lid worden.

Groencursus

foto: archief IVN Apeldoorn

Groenvoer 11

Speciale editie 2011 IVN Apeldoorn



Zeker bij het zien van een bloeiende plant is de eerste re-
actie van velen: hoe heet die plant? Dat is dan ook de
passende naam voor de plantencursus geworden, waarbij
de KNNV afdeling Apeldoorn het voortouw neemt in samen-
werking met het Apeldoornse IVN. Vaak gaat het om do-
centen met dubbele petten, petten van beide organisaties.
 
De vijf docenten namen vooraf de tijd om te omschrijven
wat de cursisten zouden willen leren? Het gaat om planten
determineren, maar hoever ga je daarmee? Welke vaardig-
heden en kennis draag je over om planten op naam te
brengen. Ook in die periode stelden zij met veel zorg een
uitgebreide cursusmap samen. De pilot, met drie cursus-
avonden en één excursie, draaide in 2008. Met de ervarin-
gen van de pilot ontwikkelden de docenten een cursus van
vijf cursusavonden en twee excursies die in 2009 en 2010
op de agenda stonden. Ze trokken respectievelijk 21 en 18
deelnemers. Het is een voorjaarscursus en die heeft in de
maanden mei en juni met feestdagen te maken. Het cur-
susteam heeft voor 2012 de oplossing gevonden in een
cursusavond minder en de excursies op doordeweekse
avonden. Dan is het immers nog lang licht.
 
Om verrassingen te voorkomen is het systeem opgezet dat
voor ieder lesonderdeel een docent zich voorbereidt en een
andere docent eventueel kan vervangen. Voorbereiden wil
niet alleen zeggen pc- en papierwerk, maar ook praktisch
planten verzamelen in het veld. Hulp in de vorm van
standbyers krijgt het team van leden van de KNNV planten-
werkgroep.
 

Plantencursus

Ooit was een fietstocht langs bijzondere bomen in Apel-
doorn een eindexamenwerkstuk van twee natuurgidsen.
Dat bomenvirus blijkt aanstekelijk. In de publicatie Natuur
om de hoek is het openingsverhaal dat van de omstreden
plataan op het Stationsplein. Er volgt een bomenwandeling
met bewoners die uitkijken op de bomen rondom de Bad-
huisspreng en het boekje Bomen in beeld.

En dan nemen vijf IVN’ers het initiatief tot een bomencursus.
Na een jaar van voorbereiding gaat die in 2010 van start.
Het ontwikkelen van een cursus is een spannend, leuk en
creatief proces. Drie avonden en twee excursies brengen
bomen dichterbij de mens en omgekeerd. Opzet van de
cursus is dat de deelnemers na afloop tien veel voorkomen-
de bomen kunnen herkennen en dat de cursisten meer
inzicht hebben in hoe een boom groeit en kans ziet te
overleven op de Veluwse bodem. Powerpointpresentaties
zien het daglicht. Alles op en aan die tien bomen wordt
digitaal gefotografeerd.

De afwisseling in de lessen lukt prima dankzij de verschil-
lende invalshoeken van de docenten. De bevlogen bo-
menspecialist van de gemeente is gastdocent bij de eerste
excursie. De verwondering over zo’n grote diversiteit aan
bomen in een vrij onbekend park is groot. Medewerkers van
Berg & Bos bieden deskundige ondersteuning aan bij de
tweede excursie. De cursisten komen in een deel van Berg
en Bos waar onverwacht veel aan bomen valt te beleven.
De bomencursussen in 2010 en 2011 trekken veel deelne-
mers. Bij de tweede komt er zelfs een wachtlijst. De reacties
van de deelnemers zijn zeer positief. Vooral de grote afwis-
seling in het aanbieden van de cursusstof bevalt hen heel
goed.

foto: Peter Oosterkamp

Bomencursus
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Deze werkgroep is misschien het beste te omschrijven als
een paraplu die een bonte verzameling aan projecten
overkoepelt, die (nog) niet in de reguliere werkgroepen
passen. Tot voor kort kon de coördinator van de werkgroep
een beroep doen op 14 min of meer vaste leden (project-
leiders). Maar in de praktijk blijkt dat ook andere mensen
binnen de afdeling betrokken willen zijn bij bepaalde pro-
jecten. Daarom gaan we weer terug naar de situatie dat
IVN-eXtra geen werkgroep met vaste werkgroepleden is,
maar uitsluitend een naam met een coördinator voor het
overkoepelen van projecten.

De coördinator zoekt voor nieuwe projecten een projectlei-
der en andere participanten uit de IVN'ers van de afdeling.
Iedereen kan dus mee doen. Uiteraard kunnen IVN'ers
aangeven dat ze interesse hebben voor projecten. Mogelijk
dat die nu en dan bij elkaar komen om eens te brainstormen
over nieuwe ideeën.

IVN-eXtra organiseert een aantal min of meer vaste activi-
teiten en daarnaast losse projecten.
Enkele voorbeelden:

- De Opstekers (deskundigheidsbevordering IVN leden)
kenmerken zich door goede onderwerpen en een behoor-
lijke deelname van natuurgidsen. Het gaat hier vooral om
het ‘opfrissen’ van kennis en vaardigheden voor IVN’ers die
actief zijn bij het begeleiden van activiteiten.
 
- Zangzaad, het IVN koor, komt om de week bij elkaar en
luistert activiteiten muzikaal op. Dit is eigenlijk geen project
meer, maar als buitenbeentje ook geen ‘echte werkgroep’.

- Recent is een groepje IVN’ers gestart met het opzetten
van een korte cursus over beken en sprengen. Deze gaat
in 2012 in première.
 
- Jaarlijks zijn enkele IVN’ers betrokken bij en actief voor
de Boomfeestdag en de Open Monumentendagen, dit in
samenwerking met respectievelijk het Natuurhuis en het
Erfgoedplatform.

- In samenwerking met IVN-Consulentschap Gelderland is
de Gelderse IVN-dag georganiseerd in de Watermolen in
Wenum. Dit leverde een zinvolle uitwisselingsdag op voor
de IVN afdelingen uit Gelderland.

- Voor Waterschap Veluwe en Het Natuurhuis hebben we
twee pda wandelingen ontwikkeld voor de leerlingen van
de basisscholen in Apeldoorn.

- Voor de Wandelsportbond Oost hebben we een informa-
tieblad gemaakt over de natuur rond het Kootwijkerveen,
waar de wandelaars van deze bond in november 2011
doorheen wandelen.

 
 

IVN-eXtra

 
Ook werken IVN’ers aan publicaties.
Het boekje Natuur ontdekken is daar een
voorbeeld van. In duo's werden er 9 wan-
delingen rondom Apeldoorn gecheckt op
route en vernieuwd op natuurinhoud. de
gids is een uitgave van IVN en BDU-Uitge-
vers.

 
De Ommetjes, korte wandelingen in diver-
se wijken in Apeldoorn en beschikbaar via
www.ivn-apeldoorn.nl, lopen als een trein.
Veel IVN’ers vinden het leuk en zinvol om
een ommetje te beschrijven en als het dan
ook nog veel wordt opgehaald via de
website van de afdeling
(tot nu meer dan 7000 maal), is het succes
helemaal compleet.
 
 
 

Een aantal IVN’ers lopen de routes van de ommetjes en
van de in het verleden gepubliceerde en nog verkrijgbare
boekjes tenminste eens per jaar na.

Aan al deze projecten verlenen IVN vrijwilligers jaar na jaar
of incidenteel hun bijdrage. Iedere IVN’er kan nieuwe
ideeën, die niet door een werkgroep kunnen worden uitge-
voerd, in overleg ‘indienen’. Als het enigszins mogelijk is
wordt het idee dan opgepakt. Dat kan een lezing zijn met
een specifiek thema, het organiseren van een speciale dag
voor leden of donateurs, een publicatie of iets geheel
nieuws.
Uitvoering kan soms even duren, want er moeten natuurlijk
wel mensen zijn die mee willen werken. Zo zoeken we nog
mensen die zich willen gaan verdiepen in social media en
de betekenis en meerwaarde daarvan voor IVN.
Het leuke met dit soort projecten is dat er een beroep wordt
gedaan op de meest uiteenlopende vaardigheden, die men
in huis heeft of bereid is te ontwikkelen.
 

 

 
In samenwerking met de gemeente Apel-
doorn is gewerkt aan een fietsroute van 60
km rondom Apeldoorn. Het is een kennis-
making met de verschillende landschap-
pen rondom Apeldoorn:
Rond stad & land. Daarnaast zijn IVN'ers
actief binnen de serie Bellevue: Route door
Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen in
2011.

Publicaties
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Een promotieteam zal altijd nodig zijn. Omdat er altijd
mensen blijven die nog nooit van IVN gehoord hebben. De
IVN vrijwilligers in het promotieteam kijken naar de activi-
teiten die er in de regio op stapel staan: markten, beurzen
en evenementen in het kader van natuur, cultuur en milieu.
Vervolgens is het de vraag of onze afdeling daarin past en
of de bemensing lukt. Soms zijn er activiteiten die al jaren
lopen, zoals de aanwezigheid op de bijenmarkt in Ugchelen.
De cursus- en vrijetijdsmarkt in de Apeldoornse bibliotheek,
aan het eind van de zomervakantie, is eveneens een prima
plek om IVN cursussen en activiteiten te promoten.

De nadruk van het promotieteam ligt op het zichtbaar en
bekend maken van wat de IVN afdeling Apeldoorn wil be-
reiken en de activiteiten die afgestemd zijn op die doelstel-
ling. Heel vaak hebben mensen het logo of de naam IVN
wel eens gezien, maar weten niet wat erbij hoort. Bij een
promotiekraam raken de vrijwilligers met het publiek in
gesprek en dat werkt vaak beter dan tien folders.
‘IVN laat je leren van de natuur en daarmee je leven verrij-
ken. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot
milieubewust handelen’, zo luidt de missie. Praten over de
natuur, de leefomgeving van de volwassenen, geeft aan-
knopingspunten voor het uitwisselen van ervaringen en
zienswijzen, bijvoorbeeld over de bermen in de buurt.
Wanneer de altijd nieuwsgierige jeugd een vlinder of een
uilenbal onder de microscoop ziet, geven hun vragen en
belevingen gelijk stof voor een gesprek. Het is aan het
promotieteam het geïnteresseerde publiek te enthousias-
meren voor de activiteiten van IVN Apeldoorn en voor een
donateur- dan wel lidmaatschap.
Naast de vaste kernleden zijn er ook vrijwilligers op afroep.
Helemaal nu het werkgebied van IVN Apeldoorn is uitge-
breid met Voorst, Epe, Vaassen en Twello. Het promotie-
team blijft alert: zij schaffen nieuw presentatiemateriaal aan
en zorgen voor de nieuwste publicaties en foto’s.

Promotieteam

foto: Joop Bothe

De natuurgidsenopleiding volgen in de ene plaats, 30 kilo-
meter verderop wonen in het andere dorp, biedt zo zijn
voordelen, zeker als je voor de IVN-afdelingen in beide
plaatsen actief wordt. Het goede van beide benutten, in
twee keukens kunnen kijken, zijn slechts twee voordelen.
De gezamenlijke bomencursus, want zo voelt het wel, die
dit najaar in Barneveld werd gehouden, is een praktische
illustratie van weer zo’n voordeel, na eerder de introductie
van de opstekers binnen de afdeling Barneveld (in een iets
andere opzet dan in Apeldoorn).

De werkgroep educatie binnen IVN afdeling Barneveld is
twee jaar geleden nieuw leven ingeblazen; ik was een van
de nieuwe leden. Voorzichtig probeerden we een avond-
cursus over mossen samen met de KNNV, en langzaam
werd de tijd rijp voor een meeravondencursus: dat zou de
bomencursus worden. Een van onze werkgroepleden ging
vorig jaar naar de première van IVN afdeling Apeldoorn en
kwam enthousiast terug: een supercursus en zeer goede
docenten. Dat wilden we ook, maar het zou jammer en
zonde zijn als we opnieuw het wiel zouden uitvinden. Nog
los van de zoektocht naar bomenkenners-docenten binnen
de eigen afdeling. Een lijst van deskundigen op welk gebied
dan ook binnen de afdeling, is nog een sterke wens die leeft.

Terug naar de cursus: overleg en afstemming volgde.
Apeldoorn gaf de cursus nogmaals (afgelopen september)
en er werd afgesproken dat de bomencursus in de afdeling
Barneveld daarna zou starten, mét Apeldoornse docenten
die twee avonden zouden verzorgen. Ook mochten we de
powerpointpresentaties van het Apeldoornse bomenteam
gebruiken. Zelf namen we een theorie-avond voor onze
rekening, de practica en de twee excursies. Maar het
raamwerk en grootste deel van de opzet van de Apeldoorn-
se cursus gebruikten we. En daarover zijn we zeer ver-
heugd.
Een belangrijk punt in de contacten was het bekend zijn
met de andere afdeling, gemakkelijk op bekenden kunnen
afstappen, dat heeft de drempel zeer zeker verlaagd. En
vooral natuurlijk de hulp (en vooral expertise) die de Apel-
doornse vertegenwoordigers hebben geboden. Beter goed
overgenomen en samengewerkt dan slecht bedacht en
uitgevoerd. Uitwisseling en gebruik van elkaars goede ini-
tiatieven is veel waard. Want we streven immers allemaal
hetzelfde doel na…
Door Jolanda Denekamp

Over de grenzen van de afdeling

Uitgesproken 
 
- Zichtbaar maken waar je mee bezig bent.
- Door samenwerking sterker staan.
- Met de website (be)trekken we ook mensen.
- Ontmoetingen aan de promotiekraam zeer zinvol
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Weinig vrijwilligers zullen boven aan hun wensenlijstje een
bestuursfunctie hebben staan. Toch is zitting nemen in een
bestuur, zeker van een vrijwilligersorganisatie zoals IVN
zeer essentieel en interessant vrijwilligerswerk.

Zoals in alle besturen zijn er bestuurders die zich bezighou-
den met het voorzitten, de penningen, het secretariële deel
en er is een aantal leden met specifieke taken. De Apel-
doornse bestuurders houden contact met de werkgroepen
die actief zijn binnen IVN Apeldoorn. Ze ontwikkelen jaar-
en meerjarenplannen om niet te worden ‘meegesleurd’ in
de waan van de dag, maar ook om in te spelen op ontwik-
kelingen waar we als IVN afdeling mee te maken krijgen.
Ook houdt het afdelingsbestuur zich bezig met de landelij-
ke ontwikkelingen. Immers IVN is een landelijke organisatie
met ongeveer 180 afdelingen, waarbij zo’n 20.000 leden
zijn aangesloten. Daarnaast zijn er districts- of regio-activi-
teiten die om meedenken vragen. Een dynamisch geheel
dus.

Het bestuur onderhoudt ook contacten met externe organi-
saties zoals de gemeente Apeldoorn, Waterschap Veluwe
en de Bekenstichting. Ook overleggen we regelmatig met
de KNNV-afdeling in ons werkgebied, het Natuurhuis – waar
we meestal onze binnenactiviteiten houden - en het Erf-
goedplatform in Apeldoorn, een overlegorgaan waar veel
organisaties die betrokken zijn bij het Apeldoornse erfgoed
elkaar ontmoeten.

Bestuurders met ervaring kunnen hun ervaring inzetten en
hun kennis verbreden, bestuursgegadigden zonder erva-
ring kunnen zich ontwikkelen, met behulp van cursussen,
via bijvoorbeeld het district of de Vrijwilligerscentrale in
Apeldoorn. Voor het Apeldoornse bestuur geldt een zittings-
duur van drie jaar, met een mogelijkheid voor een herver-
kiezing van een tweede periode.
 

Bestuur

Achter de schermen van de PR afdeling van het Apeldoorn-
se IVN, werken vrijwilligers intensief aan het zichtbaar
maken van IVN en de afdeling. Alleen als het publiek IVN
kent, kan het doel ‘mensen betrekken bij hun eigen leefom-
geving waar gemaakt worden. Zonder deelnemers geen
activiteiten. Het is dus heel belangrijk IVN Apeldoorn en
haar activiteiten goed en steeds weer onder de aandacht
van de bevolking in het werkgebied van IVN Apeldoorn te
blijven brengen.
 
In de werkgroepen stellen de vrijwilligers het persbericht op
voor een bepaalde activiteit. De afdeling PR screent het
bericht en stuurt het tijdig door naar de media: de lokale en
regionale papieren en digitale pers en plaatst het op diver-
se websites.

Er zijn steeds meer vrijwilligers digitaal betrokken bij de
website van de afdeling www.ivn-apeldoorn.nl en ook www.
apeldoornnatuurlijk.nl. Natuurmensen aan de digitale
knoppen is niet nieuw meer. Op de site moet het publiek op
een overzichtelijke en aantrekkelijke manier kunnen vinden
wat IVN Apeldoorn hen kan bieden. De afdelingswebsite
wordt steeds belangrijker. Erop zetten van nieuws is een
onderdeel, actualiseren een ander onderdeel. Vrijwilligers
met liefhebberij fotografie leggen activiteiten vast die ieder-
een op de site kan terugkijken.

PR naar eigen leden en donateurs is minstens zo belangrijk
om hen op de hoogte te houden van alles wat er in de af-
deling leeft en speelt. Daarvoor zijn er vrijwilligers in de
redactie van het afdelingsblad Groenvoer. Voor de maan-
delijkse digitale nieuwsbrief voor leden en donateurs gaan
nieuwsverzamelaars en schrijvers aan de slag. In 2012
staat er een nieuwe algemene folder op het programma in
de vorm van een boekenlegger of flyer.
En last but not least zijn vrijwilligers actief bij het adviseren
en vormgeven van educatieve materialen en publicaties die
de afdeling uitgeeft. We zijn trots op die uitgaven en het
mag dan ook gezien worden dat IVN’ers de makers zijn. De
herkenbare IVN huisstijl is daarbij ons visitekaartje.

PR

Bestuur
foto: Monic Breed

Uitgesproken 
 
- De natuur is verslavend en ontspannend.
- De natuur maakt nieuwsgierig.
- IVN educatie en communicatie
- IVN heeft aandacht voor natuur, historie en cultuur
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