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Jaarplan 2017 IVN Apeldoorn Concept 

(t.b.v ledenvergadering 16 november 2016.) 
 
 

BESTUURSAANGELEGENHEDEN 
 

Bestuur 
In overeenstemming met het meerjarenplan 2016-2020 zijn voor 2017 een aantal zaken actueel: 
 

 Het vervullen van de vacature Voorzitter is urgent. We streven er naar zijn werklast en het tijdsbeslag te 
beperken o.a. door externe vertegenwoordiging kritisch te bekijken en binnen het bestuur te verdelen. 

 We ondersteunen krachtig het realiseren van een Natuurgidsen opleiding in 2017 

 Het bestuur zal bevorderen dat het onderwerp duurzaamheid in de organisatie meer nadruk krijgt. 

 We streven er actief naar de extra ruimte uit de contributieverhoging naar de leden terug te laten vloeien 
door o.a. deskundigheidsbevordering en organiseren van activiteiten. 

 We stimuleren de aanwas van nieuwe leden/vrienden. Onder andere door de buitengebieden meer te 
betrekken bij de verenigingsactiviteiten van IVN Apeldoorn en de naamsbekendheid in de hele regio te 
vergroten 

 We zullen onderzoek en activiteiten bevorderen die gericht zijn op het bereiken en inspireren van ‘nieuwe’ 
doelgroepen. Bijvoorbeeld jeugd, jong volwassenen en gezinnen met kinderen, middels werkvormen die 
aansluiten bij de moderne tijd en toepassing van nieuwe media. 

 Waar mogelijk sluiten we aan bij het beleid en acties van de landelijke vereniging IVN. 

 De samenwerking met de plaatselijke KNNV afdeling(en) wordt voortgezet en waar mogelijk verstevigd. 

Onderzocht zal worden of het hierbij zinvol is activiteiten onder te brengen onder een algemeen label, dat 
aanslaat bij het publiek. 

 Als de statuten van de landelijke vereniging in 2017 worden gewijzigd, zal de afdeling Apeldoorn haar 
daarvan afgeleide statuten ook herzien. 

 We zetten het ingeslagen beleid voort met betrekking tot samenwerken met andere organisaties die qua 
doelstelling passen bij het IVN. 

 

IVNeXtra (projecten) 
 Deskundigheidsbevordering is deel van het ledenbeleid met als uitgangspunt meer voor eigen leden te 

doen. Deskundigheidsbevordering is daar belangrijk in.  

 Het is altijd lastig om de juiste mensen (in aantal en met de juiste expertise) te vinden voor de uitvoering 
van projecten. We zoeken de mensen bij het project, indien zich dat aandient.  
Ook in 2017 zoeken we per project  ‘projectleiders’ en uitvoerders binnen de hele afdeling, die dan - bij 
voorkeur zelfstandig - het project uitvoeren. 

 Hans Hogenbirk wil ook in 2017 optreden als coördinator IVNeXtra, mits daar voldoende ruimte en armslag 
is voor zelfstandig werken. Uiteraard wordt het bestuur op de hoogte gehouden en waar nodig wordt 
afgestemd, m.n. indien het financiële of beleidsmatige zaken betreft. 

 Belangstelling is erg wisselend afhankelijk van het project. De financiering wordt zoveel mogelijk 
kostendekkend georganiseerd. 

 Nog geen concrete projecten, maar wel oriënterende gesprekken over activiteiten met KNNV 
Apd+Epe/Heerde, het Woldhuis en de Cantharel. Initiatief om vanuit een project situatie twee nieuwe 
werkgroepe te starten: Het Woudhuis en Wandel/Fietsroutes (zonder gids) 

 
PR-groep 
Er is een vacature voor de coördinator van werkgroep PR. Dit wordt voorlopig waargenomen door Hans 
Hogenbirk als contactpersoon. 
Mogelijk komen we in 2017 tot meer samenwerking met KNNV Apeldoorn en/of KNNV Epe/Heerde op de 
terreinen van Nieuwsbrief, Groenvoer en/of Informatiekraam.. 
De activiteiten worden door een beperkt aantal mensen uitgevoerd. Ziekte en vakantie maakt het kwetsbaar.  

 De bezorging van Groenvoer door vrijwilligers wordt steeds lastiger. Tot nog toe zijn we er in geslaagd om 
opvolging te vinden voor mensen die de bezorging moeten beëindigen. Als dat niet meer lukt is te 
overwegen om Groenvoer via de post te verzenden, dan wel alleen nog digitaal uit te geven. 

 Groenvoer en Digitale Nieuwsbrief: De afspraken met Editoo worden stilzwijgend per juni van het jaar 
verlengd.  

 We zoeken mensen ter versterking van de werkgroep PR. Zoals enthousiaste IVN-er(s) om het 
promotieteam te komen versterken, Een Web/Facebookredacteur (extern) en een Folder 
coördinator/distributeur. 
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WERKGROEPEN 
 

Publiekscursussen 
Coördinator: Alex Eeninkwinkel 
Het streven is er op gericht het volledige cursusprogramma 2017 dit najaar online te hebben. 
Nader overleg met de KNNV is noodzakelijk om na te gaan of er in het programma van 2018 weer een  
plantencursus opgenomen kan worden opgenomen. In dit verband zullen ook andere opties worden onderzocht 
dan alleen determinatie. 
Ook zal met de KNNV worden overlegd over de bemensing van de gezamenlijke Libellencursus (vacature: 
teamleider) en de Vlindercursus (vacature teamleider + ervaren lid team). Deze zaken spelen eerst in 2018, 
respectievelijk 2019, maar worden nu ter hand genomen onder het motto ‘regeren is vooruitzien’. 

 bemensing van de geplande cursussen Roofvogels, Weidevogels, Winterwatervogels, Groencursus, 
Vlindercursus en Sprengencursus: op sterkte. Aan versterking van het team SidN (coördinator + teamlid) 
wordt gewerkt. Dat geldt eveneens voor de teams Landschappen en N&S (uitbreiding met een 3

e
 teamlid). 

 de Landschappencursus zal in 2017 uitgebreid worden met een 4
e
 theorieavond + een bijbehorende 

excursie naar Meerveld en het dal van Staverden. De voorgestelde prijsverhoging van 35,= naar 40,= is 
inmiddels geaccordeerd door het bestuur.  

 de bestaande reeks vogelcursussen in samenwerking met de KNNV zal in 2017 worden uitgebreid met een 
module Moeras- en Rietvogels met een daaraan gekoppelde excursie naar de Weerribben.  

 sluipenderwijs zijn er een aantal oneigenlijke (deel) taken (onder meer aanmeldingen en persberichten) 
terechtgekomen bij de coördinator publiekscursussen. Deze taken zullen in 2017 tijdelijk overgenomen 
worden door Jan van Vulpen met de intentie deze taken terug te leiden naar het team waar ze thuis horen. 
Het formeren van een administratief team (2 pers.) wordt in dit verband ook onderzocht. 

 

Natuurgidsencursus (NGC) 
Coördinatoren: Monic Breed, Ria Brouwers, Ten Gevers 
De NGO leidt op tot natuurgids. Een natuurgids is iemand die anderen met de natuur laat kennismaken en 
ervan leert genieten. De opleiding helpt de gids een eigen stijl te vinden en deze om te zetten in activiteiten in 
de IVN afdeling. 
De NatuurGidsenOpleiding 2017 volgt weer het modulaire systeem, zoals in Apeldoorn in 2014 is ontwikkeld. 
Kennis van de natuur gaan cursisten opdoen in de algemene cursussen van de afdeling. Ze kiezen er minimaal 
zes, waaronder in elk geval de cursussen Samenhang in de natuur, en Natuur & Samenleving, en de 
Groencursussen najaar en voorjaar. Wie natuurgids wil worden volgt ook de VOS cursus: Vaardigheden, 
Opdracht, Studiegebied. Daar leert men de kneepjes van het gidsenvak, zoals het organiseren en begeleiden 
van excursies, het oefenen in waarnemen in bepaald stuk natuur, het zogeheten studiegebied. De cursisten 
zullen ook kennismaken met de werkgroepen van de afdeling, meedoen aan hun activiteiten, en leren om 
nieuwe projecten te initiëren en uit te werken.  
Er zal veel aandacht worden besteed aan het presenteren en in de praktijk brengen van enthousiasme voor en 
kennis van de natuur, onder begeleiding van ervaren gidsen. De VOS cursus van de NGO is van maart tot 
december 2017. 
 

Publieksexcursies 
Coordinator Janneke Brouwer 
Naar aanleiding van signalen over gidsen die een drempel ervaren om te gidsen worden er 2 lijnen uitgezet: 
1) actief deskundigheidsbevordering aanbieden op het vlak van vaardigheden. Dit wordt uitgevoerd door 

middel van een trainingsdag onder leiding van Agnes Meys. Hiervoor worden actief gidsen benaderd 
waarvan bekend is dat zij zo’n drempel ervaren en gidsen waarvan bekend is dat zij baat hebben bij het 
vergroten van hun vaardigheden (gebruik van diverse werkvormen) om een excursie interessant te maken 
voor het publiek. 

2) Nagaan of we een buddy-systeem kunnen invoeren. Dit houdt in dat onervaren of onzekere gidsen 
gekoppeld worden aan een ervaren gids om samen excursies te geven zodat zekerheid in het gidsen kan 
worden opgebouwd en ervaring kan worden opgedaan. 

 Het gidsenbestand dient opgeschoond te worden. Er staan nu (dd 29-09-2016) 58 gidsen op de actieve 
gidsenlijst. Hiervan is slechts een klein deel dat ook echt actief gidst. Hiervoor wordt iedereen die ooit een 
natuurgidsenopleiding heeft gevolgd persoonlijk benaderd. Dus ook mensen die nu niet op de lijst staan. 
Aan hen wordt gevraagd of zij nog gids willen zijn en / of interesse hebben in andere activiteiten / 
werkgroepen binnen het IVN. 

 Er is in een brainstormsessie (dd. 03-08-2016) met de organisatoren een begin gemaakt om te bedenken 
hoe we andere doelgroepen (anders dan 55+-ers) kunnen bereiken en wat voor soort activiteiten we 
daarvoor zouden moeten aanbieden. Het streven in 2017 is 2 van zulke activiteiten met een ander thema / 
insteek. Deze activiteiten moeten er anders uitzien dan onze huidige excursies waar toch veelal 
kennisoverdracht de overhand heeft en beleving, avontuur of sportiviteit ondergeschikt zijn. Het kan hiervoor 
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nodig zijn om andere IVN-ers met een specifieke kennis of kunde te vragen om eenmalig als organisator op 
te treden.  

 In 2016 is er voor het eerst een korte training EHBO voor gidsen en andere IVN-ers die met groepen het 
veld ingaan georganiseerd. Het is belangrijk dat deze mensen weten hoe ze moeten handelen als er 
iemand onwel wordt of gewond raakt tijdens een van onze IVN activiteiten. In 2017 zal voor een volgende 
groep eenzelfde EHBO cursus georganiseerd worden. 

  
Werkgroep Schoolgidsen 
Coördinator: Marieke Spreij, 
Het aantal aanvragen stijgt elk jaar, Bemensing is een aandachtspunt. De bedoeling is door regelmatig 
overleggen te organiseren, werkgroepleden betrokken te maken en te houden bij het zo goed mogelijk 
functioneren van de werkgroep en te zorgen voor verantwoordelijkheid en continuïteit. 
De aansturing en coördinatie van de werkgroep kost steeds meer tijd: veel tijd 
Voor alle schoolgidsen is in 2016 een VOG aangevraagd en afgegeven. 
De eenmalige subsidie van de gemeente Apeldoorn zorgt nog steeds voor financiële armslag t.a.v. training 
werkgroepleden en investering materialen. 
Voor het vervoer van materiaal als schepnetten en andere groot, zwaar materiaal wordt een (steek)kar gebruikt 
(is in 2016 aangekocht) 
Activiteiten werkgroep:  

 Uitbreiding van structurele ondersteuning van natuurlessen bij basisscholen blijft in 2017 een belangrijk 
aandachtspunt 

 de voor 2016 geplande Natuuroudercursus is niet van start gegaan vanwege tijdsinvestering in werving 

nieuwe schoolgidsen. Onder voorbehoud start deze cursus eind 2017 als de activiteiten en bemensing het 

toelaten.  

 Het streven is de Scharrelkidsactiviteiten op zondagen uit te breiden teneinde de doelgroep gezinnen met 

kinderen meer te bereiken.  

 In de huidige samenstelling van de werkgroep zijn zes gediplomeerde natuurgidsen. Scharrelkids-en 
schoolgidsen zullen ook in 2017 gestimuleerd worden deel te nemen aan trainingen en IVN cursussen om 
zoveel mogelijk (natuur- en milieu)kennis op te doen. 

 i.v.m. afspraken, overleggen, vele activiteiten + voorbereidingen zijn de reiskosten van de werkgroep, een 
flinke onkostenpost 

 

Werkgroep Natuur in de Zorg 
Coördinator: Jan van der Velden 
De Powerpoint presentaties voor de Zorg worden nog steeds slechts door 3 personen uitgevoerd. Al jaren 
proberen we meer bemensing te krijgen om naar een hogere frequentie te gaan, maar dit is tot nu toe niet 
gelukt, zodat we stabiliseren op ca. 12 presentaties per jaar. Steeds vaker worden we gevraagd voor 
presentaties buiten de regio of andere instellingen dan de Zorg. Potentie is er dus wel om tot meer presentaties 
te komen. 
Daarnaast zijn 2 personen de voortrekkers voor Grijs, Groen en Gelukkig. 

 Op Casa Bonita van Zorggroep Apeldoorn levert de werkgroep Natuur in de Zorg (NidZ) van IVN Apeldoorn 
een bijdrage aan Groen, Grijs en Gelukkig door mee te werken aan het ontwerpen van een mobiele groene 
themawand en het uitvoeren van (tenminste) een 10-tal activiteiten voor de bewoners van de huiskamers 
rondom het Atrium, een gezamenlijke gemeenschapsruimte en bewoners somatiek van afdelingen uit de 
hoogbouw. 

 De ontwikkeling van de groene themawand, de inrichting van de buitenruimte en het begeleiden van de 
activiteiten kan (natuurlijk) niet alleen door het personeel van Casa Bonita worden uitgevoerd.. 
Naast IVN Apeldoorn worden ook omwonenden betrokken, vrijwilligers geworven en scholen benaderd om 
af en toe een activiteit (binnen of buiten) met bewoners te gaan doen. 
We streven er naar meerdere Zorginstellingen hiervoor geïnteresseerd te krijgen. 

 

Werkgroep Venel 
Coördinator: Gerrian Tacoma. 
Voor 2017 staan, zoals elk jaar, twaalf werkochtenden en de Landelijke Natuurwerkdag op het programma. 
 

Werkgroep Heemtuin de Maten 
Coördinator: Frans van den Born 
 

Werkgroep Lezingen 
Coördinator: Jan-Wicher Veen 
De lezingenwerkgroep organiseert ook in 2017 2 keer een lezing voor max 120 personen ( max afhankelijk 
gebruikte zaal).  
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De doelstelling is kostendekkend te zijn. Dat is tot nu toe goed gelukt. Het bestuur draagt het risico van minder 
bezochte lezingen. Het bestuur heeft besloten dat IVN en KNNV leden van Apeldoorn de lezing gratis mogen 
bijwonen. Voor de zekerheid is hiervoor een compensatie-bedrag (? Opbrengst ?) in iedere begroting 
meegenomen.  

 De werkgroep bestaat momenteel uit 5 leden (Ulrik vd Laan, Jacqueline vd Quist, Thea Gottmer, Frank van 
Breemen en Jan-Wicher Veen). Frank heeft aangegeven er mee te willen stoppen. 5 Leden komt de 
besluitvaardigheid ten goede (dus niet een te grote groep). Dat is echter ook wel het minimum om taken 
goed te verdelen. Dus zullen we voor 2017 een lid extra moeten zien te werven. Overigens is er op de 
avond zelf altijd extra hulp van IVN-leden aanwezig.  

 In 2016 is de beamer vervangen door een exemplaar dat beter geschikt is voor projectie in een grote zaal 
(aula) en op groot scherm. 

 We willen nog steeds graag een draadloze microfoonset aanschaffen. De overheid beperkt echter het 
aantal frequentiebanden. Daar moet eerst meer duidelijkheid over zijn 


