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ACTIVITEITEN 
(Aangepast 08-05-2014) 
 

Algemeen 
Vaste activiteiten 

Het credo bij activiteiten is: “IVN-activiteiten gaan altijd door, en beginnen en eindigen altijd op tijd.” 

Alle afdelingsactiviteiten worden verzameld en vermeld in de ‘centrale agenda’, beheerd door het 

secretariaat. Daarnaast worden details en veelal een korte toelichting van activiteiten gepubliceerd in 

Groenvoer, in de Nieuwsbrief nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl  op de website www.ivn-apeldoorn.nl en 

eventueel op de Facebook pagina van de afdeling. 

 

Interne activiteiten 

Werkgroep/team bijeenkomsten 

Werkgroepen/teams worden geadviseerd om regelmatig bijeen te komen en met alle leden aan de slag 

te gaan met een concreet onderwerp op het gebied van deskundigheidsbevordering, dan wel gericht op 

de organisatie van een activiteit. Door deze werkgroepbijeenkomsten blijven de werkgroepleden 

betrokken en actief. 

Alle leden van de werkgroep/team worden tevoren op de hoogte gesteld. De bestuurscontactpersoon 

ontvangt een kopie van de agenda en van het verslag. 

 

Bestuursvergadering  

De bestuursvergadering wordt eens per maand gehouden. Een week tevoren wordt de agenda naar de 

bestuursleden gezonden. Het verslag van en de actiepunten uit de vergadering worden naar alle 

bestuursleden gezonden. 

 

Ledenvergadering 

De ledenvergadering wordt twee keer per jaar gehouden, veelal in mei en november. De datum met een 

beknopte agenda wordt gepubliceerd in Groenvoer. Agenda en overige stukken worden via de 

verzendlijst Leden, leden@ivn-apeldoorn.nl, naar de leden gedistribueerd. 

Het verslag wordt via ‘Leden’ verzonden naar de leden en in verkorte vorm gepubliceerd in Groenvoer. 

 

Coördinatorenvergadering 

Omdat de belangrijkste werkgroepcoördinatoren met het bestuur (in brede samenstelling) bijeenkomt is 

er geen specifieke coördinatorenvergadering. Incidenteel kan een apart overleg worden gepland. Tijdens 

deze bijeenkomst worden dan beleidszaken besproken en het activiteitenprogramma voor het komende 

half jaar vastgesteld.  

 

Andere interne activiteiten 

Zowel door IVN Apeldoorn als door andere organisaties zoals IVN Gelderland of IVN Landelijke worden 

regelmatig evenementen als cursussen, lezingen en thema-avonden georganiseerd. Deze worden in 

Groenvoer, via de Nieuwsbrief of op de website gepubliceerd. 

Verzorg bij de planning van activiteiten altijd vroegtijdig de publiciteit en informeer het secretariaat, i.v.m. 

opname in de centrale agenda en voor het beantwoorden van vragen.  Zie ook het hoofdstuk Publiciteit. 

 

Deskundigheidsbevordering 

Het is voor de afdeling belangrijk dat alle leden die educatief werk doen hun deskundigheid op peil 

houden, of verhogen, omdat we aan ons publiek verplicht zijn hoge kwaliteit te leveren. Jaarlijks wordt 

daartoe gevraagd aan de werkgroepen aan welke bijscholing in behoefte is. Als er externe 

mogelijkheden geboden worden (bijvoorbeeld door IVN Gelderland), worden de werkgroepen 

daarover door het bestuur geïnformeerd.  

Door de werkgroep IVN-eXtra worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd, de 

zogenaamde ‘Opstekers’, met de bedoeling de kennis en vaardigheden van de leden te verbreden of 

verdiepen.  

mailto:nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
http://www.ivn-apeldoorn.nl/
http://www.facebook.com/login.php?email=ivn.apeldoorn@gmail.com
mailto:leden@ivn-apeldoorn.nl
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Opstekers zijn primair bedoeld voor de leden die actief zijn bij het organiseren en begeleiden van 

(publieks)activiteiten, maar ook geïnteresseerde andere leden zijn welkom. Bekendmaking vindt 

plaats als ‘activiteiten voor leden’ via Groenvoer, de Nieuwsbrief en de website (Agenda/leden). 

 

Publieksactiviteiten 

Publieksactiviteiten dienen altijd ruim tevoren te worden vastgesteld, mede i.v.m. de publiciteit, 

reservering van ruimte etc. Aanbevolen wordt om de organisatie van de activiteiten tenminste 3 

maanden van tevoren te plannen. De geplande publieksactiviteiten worden per half jaar opgenomen in 

de activiteitenfolder van de afdeling. Indien nodig en gewenst worden aankondigingen incidenteel 

vermeld of aangepast. 

 

Publieksexcursies vinden veelal maandelijks plaats, naar keuze van de werkgroep. Dit is vaak op de 

derde zondag, maar niet noodzakelijk. Voorwandelen (alleen voor natuurgidsen) wordt onderling 

gepland. 

Zomeravondwandelingen worden gehouden in juli en/of augustus.  

Doordeweekse wandelingen worden gehouden op een door de weekse dag.  

Aangevraagde wandelingen worden gehouden in overleg met de aanvrager. Aan deze wandelingen 

zijn kosten verbonden. 

Publieksfietstochten worden enkele malen per jaar gehouden. Ook fietstochten kunnen op aanvraag 

worden georganiseerd. 

 

Jeugdactiviteiten worden tenminste vier à zes maal per jaar georganiseerd voor kinderen van 6 – 12 

jaar. Soms wordt parallel in samenwerking met de werkgroep Wandelingen een wandeling verzorgd voor 

de ouders of begeleiders.  

 

Cursussen worden gegeven in meerdere vormen. De Groencursus wordt in voor- en najaar 

gehouden, en is bedoeld het publiek de eigen groene omgeving te leren kennen. De sprengencursus, 

de bomencursus worden om de twee jaar gehouden. De vlinder- resp. libellencursus worden jaarlijks 

afwisselend  georganiseerd, in samenwerking met KNNV Apeldoorn.  

Hetzelfde geldt voor  de cursus Wilde planten. 

 

Landschapsonderhoud wordt in de regel om de 14 dagen gepleegd in de periode september tot maart. 

Een aantal malen vindt dit plaats in samenwerking met Staatsbosbeheer. 

 

Projectactiviteiten vinden op ad hoc basis plaats, veelal op aanvraag van of in samenwerking met 

andere organisaties.  

 

 

Voor de organisatoren van publieksactiviteiten (excursies) is een Stappenplan beschikbaar,  

gebaseerd op de ervaringen van de werkgroepen Wandelingen en Fietsen. Dit stappenplan beschrijft 

de essentiële onderdelen van zowel de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van een 

publieksexcursie. Ook de PR-aspecten worden vermeld. (zie Hoofdstuk handleidingen) 

 

Duidelijke en eenduidige routebeschrijvingen zijn essentieel onderdeel van de informatie aan 

deelnemende gidsen. De Handleiding routebeschrijvingen geeft duidelijke aanwijzingen voor de 

organisator van een excursie. (zie Hoofdstuk handleidingen) 
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Jaarverslag interne en publieksactiviteiten 

Zowel bestuur als werkgroepen doen jaarlijks schriftelijk verslag van hun interne en/of 

publieksactiviteiten; zie bijlage. Deze verslagen worden door het secretariaat gecompileerd tot het 

Jaarverslag van de afdeling. Publicatie vindt plaats op de website. Het verslag wordt ter informatie 

tevens verstuurd naar IVN Gelderland, de IVN regio Veluwe en het landelijk bureau. 

 

 

Landelijke activiteiten 

IVN-dag 

De IVN-dag is een dag voor de eigen leden. Het wordt bij toerbeurt georganiseerd door de landelijke 

organisatie, het district en de eigen afdeling. De afdeling organiseert veelal zelf ook een IVN-uitje voor 

de eigen leden. 

 

Landelijke activiteiten 

Landelijke activiteiten worden aangekondigd via Mens en Natuur, Ons IVN en ivn.nl . 

http://www.ivn.nl/

