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BESLUITENLIJST 
(laatst bijgewerkt: 11-05-2018) 

 

De Statuten en het Huishoudelijk reglement vermelden de belangrijkste afspraken die in de afdeling 

gelden. Daarnaast is er een besluitenlijst, waarin afspraken, veelal door de ledenvergadering,  zijn 

vastgelegd die niet in de statuten of het huishoudelijk reglement zijn opgenomen, doch wel gelden. 

Voor het bestuur kan een aparte besluitenlijst worden bijgehouden. Deze is niet opgenomen in deze 

besluitenlijst die de hele afdeling betreft. 

 

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend 

IVN werk is vrijwilligers werk, maar daarmee niet vrijblijvend. Om het werk mogelijk te maken en 

ervoor te zorgen dat alles goed verloopt is het zeer belangrijk dat je op je collega IVN’ers kunt 

rekenen.  

Maak daarom duidelijke afspraken en kom ze na. Mocht je onverhoopt je afspraak niet kunnen 

nakomen, probeer dan een vervanger te vinden en informeer de betrokkenen zo spoedig mogelijk. 

 
IVN activiteiten gaan altijd door 

Ook bij slecht weer gaan aangekondigde activiteiten altijd door, tenzij in samenspraak met het 

aanwezige publiek anders wordt besloten. 

Eenmaal aangekondigd kun je een activiteit niet meer afzeggen, tenzij onder zeer speciale 

(gevaarlijke) omstandigheden. Het publiek is veelal geïnformeerd en het bezorgt IVN een slechte 

naam als er op de aangekondigde tijd en plaats niemand is.  

 
Afspraak is afspraak  

Als je voor een IVN activiteit staat ingedeeld en daarmee akkoord bent gegaan, wordt er van je 

verwacht dat je ook aanwezig bent en niet op het laatste moment afzegt. Mochten er toch 

onverwachte omstandigheden zijn waardoor je absoluut bent verhinderd, dan wordt ervan uitgegaan 

dat je zelf een vervanger benadert om je taak over te nemen. 

Adressen van mede IVN’ers kun je opvragen bij het secretariaat. Alle actieve gidsen ontvangen vanuit 

de werkgroep wandelingen een namen- en adressenlijst van de andere natuurgidsen, die inzetbaar 

zijn voor wandelingen. 

 
Wijzigingen in de werkgroep/teams 

Het secretariaat is de centrale plaats waar alle gegevens over leden en donateurs bekend moeten 

zijn. Op basis van de ledenadministratie wordt bijvoorbeeld de contributie geïnd en de distributie van 

Groenvoer geregeld. Het is daarom van groot belang om bij adreswijzigingen het secretariaat te 

informeren.  

Uiteraard informeer je bij opzegging van je lidmaatschap zowel het secretariaat als de coördinatoren 

van de werkgroepen waar je deel van uitmaakte. 

 
Leden/donateur werving 

Bij IVN activiteiten is het goed om jezelf maar ook je vereniging even kort voor te stellen. Dit geeft het 

publiek de nodige informatie over het IVN en haar activiteiten. Er is besloten om niet ‘agressief’ aan leden 

en donateurwerving te doen, maar wel informatie te geven over de activiteiten van het IVN en de manier 

waarop mensen mee kunnen doen of het IVN kunnen ondersteunen.  

Via de werkgroep PR kunnen informatie-folders worden aangevraagd, die aan belangstellenden kunnen 

worden uitgedeeld.  

 

Medewerking niet-leden  

(gewijzigd 19-11-2009) 

“Actieve medewerking aan de publieksactiviteiten is voorbehouden aan uitsluitend IVN-leden.” 

Incidentele medewerking door niet-leden is bij besluit van de ledenvergadering van 15 november 2007 

uitgesloten. Deze “medewerkers” vielen immers buiten de collectieve, aanvullende 

aansprakelijkheidsverzekering die uitsluitend geldt voor IVN-leden bij de uitvoering van de activiteiten 
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in verenigingsverband. Aangezien de vrijwilligersverzekering van de gemeente Apeldoorn thans 

voorziet in een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor alle medewerkende vrijwilligers is 

deze stricte bepaling bij besluit van de algemene ledenvergadering van 19 november 2009 

teruggetrokken. Medewerking door niet-leden dient echter wel uitsluitend incidenteel te blijven. 

Door de Landelijke Raad van IVN is besloten dat IVN leden niet meer 'verplicht' actief hoeven te zijn in 

de vereniging.  

 

Werkgebied 
(besluit 2010/2011) 

Het districsbestuur in 2010 ter vaststelling op de districtsleden-vergadering van 15 mei een nieuwe 

indeling van werkgebieden gemaakt. Ongevraagd is ons werkgebied uitgebreid met gemeente Epe en 

Voorst. We zouden in eerste instantie we Loenen (gebied ten zuiden A50) moeten afstaan aan IVN 

Eerbeek. 

Het bestuur vond onttrekking van Loenen onjuist vanwege de formele contacten op gemeenteniveau 

en onnodig vanwege het probleemloze gezamenlijke gebruik met Eerbeek voor excursies in dit 

gebied. Dit is door het districtsbestuur herroepen en het werkgebied voor IVN Apeldoorn binnen de 

gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst is definitief vastgesteld . 

In 2014 zijn deze afspraken nogmaals bevestigd met IVN afdeling Eerbeek. 

 

Financiële zaken 

 Vrijwillige bijdragen publiek dienen te worden vermeld in het Formulier 'inkomsten 

publieksactiviteiten' en door twee mensen geteld en schriftelijk vastgelegd.  

 Werkgroepen begroten hun activiteiten in principe kostendekkend met een kleine opslag om de 
overheadkosten te kunnen dekken. Afgesproken wordt dat werkgroepen bij hun begroting ook 
een investeringsplan aan moeten leveren. 

 Er wordt niet met voorschotten gewerkt. Indien dit toch nodig is, dan in overleg met de 
penningmeester. 

 

Nieuwe opzet van afdelingsbestuur, werkgroepen en teams 
(besluit 2013) 

De afstand tussen de werkgroepen en bestuur bleek soms groot. Het bestuur zou de lijnen graag 

korter willen. Gebleken is dat waar de afstand kleiner is dat beter loopt.  

Besloten is om bestuur en coördinatoren van grotere werkgroepen dichter bij elkaar te brengen en 

vaker bij elkaar te komen. De algemene bestuursleden krijgen in hun portefeuille de coördinatie van 

een grotere werkgroep dan wel werkgroepcoördinatoren wonen de bestuursvergadering bij. 

De werkgroepcoördinatoren houden contact met de teamleden. 

Er hoeven dan geen aparte vergaderingen voor werkgroepcoördinatoren te worden gehouden. 

 

Informatie uitwisseling IVN-Apeldoorn en Apeldoorns Gidsen Collectief 

(Besluit februari 2013) 

Via Hans Hogenbirk (lid van beide organisaties) wisselen AGC en IVN informatie uit over de relevante 

onderwerpen. Hans kan beoordelen of de informatie voor hen relevant is. Het is dus niet zo dat elk 

IVN resp. AGC lid de informatie van de andere organisatie kan ophalen (bv via een digitaal archief 

oid). Indien er behoefte is aan informatie over een bepaald onderwerp of gebied, kan dat via Hans 

worden aangevraagd. 

IVN kan dan AGC informatie gebruiken voor IVN activiteiten en ik kan IVN informatie inbrengen voor 

AGC activiteiten.  

 

IVN Inventaris 

(besluit maart 2013) 

 IVN Apeldoorn heeft veel materialen (zie zoekboek). Besloten is om alle IVN materialen op te 
slaan in het IVN-lokaal. Met uitzondering van: 

 Materialen voor de werkgroep Venel 

 Materialen die regelmatig door één werkgroep worden gebruikt en waarvan het niet handig is om 
ze steeds te moeten ophalen. 

 Promotiekraam. 
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 Uitlenen leskisten: Die staan in de kelder van de Vijfster. Ze worden alleen uitgeleend via de 
scholenwerkgroep. De Vijfster mag huren tegen een gereduceerd tarief. 

 

IVN waarderingstekens 

(besluit mei 2014) 

IVN Apeldoorn geeft een waarderingsteken aan IVN'ers die een jubileum vieren en daarbij actief zijn in 

de afdeling. Verder voor hen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.  

 

Beleid kwetsbare groepen "In veilige handen" 

(besluit 25-11-2015) 

Notitie "In veilige handen bij IVNApd" 

Het landelijk beleid is in deze notitie toegesneden op de situatie bij IVN Apeldoorn. 

De vertrouwenspersoon voor IVN-Apd is Cathrien Oskamp. 

Voorlopig wordt een VOG uitsluitend vereist voor de schoolgidsen. In de overige gevallen wordt 

verondersteld dat kwetsbaren worden begeleid door ouders/verzorgers. 

 

Copyright Natuurfotografen 

(besluit 23-11-2017 

Voor fotomateriaal dat door leden aan IVN Apeldoorn ter beschikking wordt gesteld krijgt IVN 

Apeldoorn een gebruiksrecht om niet, dat wil zeggen dat voor het gebruik van de foto geen 

vergoeding wordt verstrekt. Het fotomateriaal blijft te allen tijde eigendom van degene die het 

fotomateriaal ter beschikking gesteld heeft. IVN Apeldoorn mag het fotomateriaal gebruiken voor 

publicaties op websites, in kranten, eigen periodieken en cursus doeleinden zowel op afdelings- als op 

landelijk niveau. Bij gebruik buiten het verband van IVN Apeldoorn dient vooraf toestemming te 

worden gevraagd van de eigenaar van de foto. Het gebruiksrecht van de foto kan door de eigenaar 

schriftelijk worden opgezegd. Om dit mogelijk te maken zal de eigenaar van de foto zijn naam bij 

eigenschappen van de foto dienen op te nemen.  

 


