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Jaarplan 2018 IVN Apeldoorn  
(vastgesteld op de  ledenvergadering 23 november 2017.) 
 
 

BESTUURSAANGELEGENHEDEN 
 

Bestuur 
In overeenstemming met het meerjarenplan 2016-2020 zijn voor 2018 een aantal zaken actueel: 
 

 In 2018 zal het bestuur voltallig zijn en de functie voorzitter vervuld. De interim oplossingen voor externe 
vertegenwoordiging worden heroverwogen. 

 Het bestuur zal de informatie uitwisseling en samenwerking tussen de werkgroepen bevorderen door 2 
keer per jaar een coördinatorenoverleg te organiseren, afgestemd op de cyclus van de jaarplannen. 

 Continuïteit van een Natuurgidsen opleiding zal worden onderzocht. 

 De samenwerking met de recreatiesector intensiveren door wandelingen op maat en activiteiten in het 
hoogseizoen. 

 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 ledenactiviteiten. 

 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 aansluitend aan 
de moderne tijd en nieuwe media, maar ook combinatie van therapeutische activiteit met natuureducatie.  

 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. 

 Deskundigheidsbevordering is onderdeel van de activiteiten van verschillende werkgroepen. Het bestuur 
zal de samenhang hierin ondersteunen. 

 Het bestuur zal het beleid continueren om de binding met en tussen de leden te versterken door het op 
regelmatige basis initiëren van sociale activiteiten en -evenementen. 

 

IVNeXtra (projecten) 
Coördinator Hans Hogenbirk 

 Deskundigheidsbevordering is mede afhankelijk van ledenbeleid. Uitgangspunt is om 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.  

In 2017 zijn onder de IVNeXtra paraplu 2 nieuwe werkgroepen gestart: Routes en Woudhuis. Dit zal in 

2018 nog gehandhaafd blijven. Idee is om beide werkgroep vanaf 1-1-2019 zelfstandig te continueren. 

Ook in 2018 zoeken we per project ‘projectleiders’ en uitvoerders binnen de hele afdeling, die dan - bij 

voorkeur zelfstandig - het project uitvoeren. 

 Hans Hogenbirk wil ook in 2018 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. 

 Er is momenteel een idee om in 2018 weer een Natuurdag te houden, wellicht ook gekoppeld aan het 70 

jarig jubileum van IVN Apeldoorn. 

 De Werkgroep Woudhuis kan gratis gebruik maken van de faciliteiten van IVN Het Woldhuis. 

 Nadat de nieuwe wandelapp in de eerste helft van 2018 gereed is, willen we in de 2e helft 2018 ook 

proberen om routes mede gefinancierd te krijgen vanuit de recreatiesector. We vragen dan b.v. €150,- 

per route. Voor 2018 is de ambitie om 2 routes op deze manier gesponsord te krijgen. 

 Belangstelling is erg wisselend afhankelijk van het project. 

 Projecten worden zoveel mogelijk kostendekkend georganiseerd. 

Met projecten is het altijd behoorlijk 'koffiedik kijken'. Aanvragen komen via diverse kanalen en op 
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onverwachte momenten. Bovenstaande schatting is gedaan op basis van de huidige informatie en 

verwachtingen. 

 
PR-groep 
Coördinator Hans Hogenbirk  

 Algemeen: In 2018 zullen we waar zinvol en relevant de nieuwe IVN huisstijl invoeren. Dit zal naar 
verwachting geen extra kosten met zich mee brengen. 

 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. 

 Mogelijk dat we in 2018 4 pagina’s extra voor Groenvoer willen realiseren, mede omdat de layout wat 
anders wordt en meer ruimte vergt. 

 Mogelijk dat enkele werkgroepleden deelnemen aan PR gerichte workshops van IVN Gelderland. Deze 
vergen veelal slechts geringe kosten. 

 De activiteiten worden door een beperkt aantal mensen uitgevoerd. Ziekte en vakantie maakt het 
kwetsbaar.  

 De promotiekraam zal op een laag pitje doorgaan. We bekijken iedere keer opnieuw waar we aan 
deelnemen. Het is daarbij steeds zoeken naar enthousiaste vrijwilligers.  

 Er is een vacature voor de coördinator van werkgroep PR. Dit wordt voorlopig waargenomen door Hans 
Hogenbirk als contactpersoon. 

 Groenvoer en Digitale nieuwsbrief: De afspraken met Editoo worden stilzwijgend per juni van het jaar 
doorgevoerd. Een eerdere enquete (voor het ontstaan van de digitale nieuwsbrief) gaf de voorkeur 
50%-50% voor digitaal versus op papier. In 2018 zal Groenvoer in een nieuw jasje stoken worden. 
Vormgeving en lay-out zullen vernieuwd worden en ook de redactionele formule zal een aantal 
wijzigingen ondergaan. De vernieuwing zal aansluiten bij de nieuwe huisstijl van IVN. Daarnaast zal 
Groenvoer uitdrukkelijker ingezet worden bij de promotie en ledenwerving van IVN  

Contactpersoon werkgroep: Hans Hogenbirk, via coord-pr@ivn-apeldoorn.nl 
Persberichten: Olga Cevaal, Corry van Eijken, Mariël de Jong, Merel Misset, Ben Horst, Hans Hogenbirk, 
via publiciteit@ivn-apeldoorn.nl (mail gaat ook naar secretaris) 
IVN/KNNV Nieuwsbrief: Yvonne Zwikker, Hans Hogenbirk, via nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl (mail gaat ook 
naar secretaris) 
Redactie Groenvoer: Greet Bothe via groenvoer@ivn-apeldoorn.nl; Monic Breed (eindredactie), Yvonne 
Zwikker, Ten Gevers, Corinne Schimmel, Joop Bothe,  
Distributie Groenvoer: Lenie Omtzigt, via distr-groenvoer@ivn-apeldoorn.nl 
Website: Hans Hogenbirk, via webmaster@ivn-apeldoorn.nl; + Hessel Tacoma, Jan van Vulpen, Merel 
Misset, Corry van Eijken, via webteam@ivn-apeldoorn.nl 
Facebook/Twitter: Mariël de Jong, Ben Horst via facebook@ivn-apeldoorn.nl 
Promotieteam IVN Apeldoorn: Hans Eygenraam, via promotieteam@ivn-apeldoorn.nl 

 
WERKGROEPEN 
 

Publiekscursussen 
Coördinator: Alex Eeninkwinkel 

 bemensing van de geplande cursussen: Tuinvogels, Roofvogels, Groencursus, Sprengencursus, Riet- 
en Moerasvogels, Libellencursus, Plantencursus, Bomencursus is voldoende.  

 Harold Gerritsen is toegetreden als aspirant teamlid tot het team SidN en zal in eerste instantie de 
coördinatie taken voor zijn rekening nemen. Daarmee is de vacature die is ontstaan na het vertrek van 
Frank van Breemen opgevuld.  

 Bij het team Roofvogels is een IVN vacature ontstaan als gevolg van het vertrek van Cathrien Oskamp. 

 de in 2018 geldende prijs van bomencursus is verhoogd naar € 37,50 i.v.m. extra mee te geven 
cursusmateriaal aan de deelnemers,de prijs van de nieuwe IVN Plantencursus is vastgesteld op € 37,50. 

 Bestaande (KNNV/IVN) Plantencursus staat “met potlood” ingetekend voor de zomermaanden 
(juli/augustus). Doorgang is afhankelijk van de evaluatie uitkomst van een proef die de Planten 
werkgroep van de KNNV afgelopen zomermaanden heeft gedaan.  

 Paddenstoelencursus: er is voldoende interesse om een opstart gesprek voor een team 
Paddenstoelencursus te kunnen gaan inplannen; 

 het formeren van een administratief cursusteam (2 pers.) is in 2017, ondanks een poging daartoe, niet 
gelukt, maar blijft wel wenselijk.   

 streven is het cursusprogramma 2018 voor de ledenvergadering online te hebben staan. 
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Natuurgidsenopleiding (NGO) 
Coördinatoren: Monic Breed, Ten Gevers 
De NatuurGidsenOpleiding 2017-18 is - na 3 informatieavonden - alvast begonnen in maart 2017 met de 
Opdracht Onderzoeksgebied met 13 deelnemers. Vanaf september 2017 is de volledige Module VOS 
begonnen. De VOS-module van de NGO zou plaats vinden van maart tot december 2017, maar is vanwege 
de werkelijke start in september 2017 t/m juni 2018 gepland. Door individuele problematiek van de 
deelnemers zullen de meesten hun diploma kunnen halen in juni 2018, maar voor een aantal zal dat later 
zijn. 
 
De opleiding is opgezet volgens het modulaire systeem, zoals in 2014 is ontwikkeld. Op basis van de 
ervaringen zijn in de nieuwe versie een aantal zaken aangepast.  
Natuurkennis doen de deelnemers op in de publiekscursussen van IVN Apeldoorn: 4 zijn er verplicht 
(Samenhang in de natuur, Natuur & Samenleving en de Groencursussen voor- en voorjaar) en 2 optioneel 
(libellen, bomencursus etc.). Aan de natuurcursussen zijn extra opdrachten verbonden voor de deelnemers 
om de vertaling te maken of verdieping te geven die in de rol van gids wordt verwacht. Daarnaast volgt de 
VOS-module: Vaardigheden, Opdracht, Studiegebied. Daar leert men de kneepjes van het gidsenvak, zoals 
het organiseren en begeleiden van excursies, het oefenen in waarnemen in een bepaald stuk natuur, het 
zogeheten onderzoeksgebied. De deelnemers maken ook kennis met de werkgroepen van de afdeling, doen 
mee aan hun activiteiten, en leren om nieuwe projecten te initiëren en uit te werken. Aan de opleiding 
werken vele ervaren gidsen van IVN Apeldoorn mee. Ria Brouwers is nog steeds op de achtergrond 
betrokken. 
 
In 2017 bleek weer dat het steeds lastiger wordt om steeds een NGO-Module VOS (van max 24 personen) 
vol te krijgen. Het ruime aanbod aan natuurcursussen, de omlooptijd van een VOS van 2-3 jaar en de grote 
tijdsbelasting voor deelnemers in een ‘ideaal’ plaatje van 1 jaar zijn enkele van de redenen. In 2018 wil de 
werkgroep NGO in 2018 daarom starten met de doorontwikkelde versie van de NGO. Een passende naam 
wordt nog bedacht. Kenmerken daarvan zijn: 

 Een deelnemer kan op elk moment starten met de nieuwe NGO (met inschrijfgeld).  

 De deelnemer volgt een individueel traject door het volgen van de verplichte en niet verplichte 
cursussen bij IVN Apeldoorn.  

 De deelnemer volgt vanaf januari 2019 - en nu samen met anderen - de module (Gids)Vaardigheden en 
Opdrachten (GVO), een groepstraining waarin de deelnemers de kneepjes leren van het natuurgidsen-
vak door middel van, presentaties en werkvormen.  

 Het NGO traject wordt na deze module afgesloten met het diploma IVN-natuurgids.  
 

De opzet en realisering van het nieuwe NGO traject vraagt nog verdere uitwerking en heeft uitdagingen. Idee 
is dit plan al in 2018 te implementeren. De volgende GVO-module kan dan van start in januari 2019. In 
dezelfde periode wil de werkgroep NGO mogelijkheden creëren om kennismanagement van het gidsen en 
doorgroeien van gidsen te stimuleren. Daartoe is samenwerking met name de werkgroepen Excursies en 
Cursussen van belang. Een concrete suggestie: een bijeenkomst beleggen met presentatie van het nieuwe 
NGO cursusboek voor alle natuurgidsen. 
 

Publieksexcursies 
Coordinator Janneke Brouwer 

 De deelname aan publieksexcursies loopt langzaam verder terug. In 2018 zal in samenwerking met het 
bestuur nagedacht worden wat mogelijke acties kunnen zijn om de publieksexcursies weer op de kaart 
te krijgen. Gedacht kan worden aan het insteken op andersoortige activiteiten, het (op)zoeken van 
andere doelgroepen en het samenwerken met horecaondernemingen.  

 In het najaar 2017 is het coördinatorenoverleg weer gestart. Uit de eerste bijeenkomst bleek dat er 
meer samenwerking tussen de werkgroepen mogelijk en gewenst is. Er zijn veel combinaties te 
bedenken waar een publieksexcursie aan activiteiten van een andere werkgroep gekoppeld kan 
worden. In 2018 wordt verder uitgewerkt hoe dit vorm kan krijgen. 

 Afgelopen jaar is er in het budget rekening gehouden met deskundigheidsbevordering van de 
organisatoren en gidsen. Er is een dag bijscholing door een externe gepland maar de belangstelling viel 
tegen en uiteindelijk bleek het niet mogelijk om met de belangstellenden een datum te prikken. De 
bijscholing is helaas niet doorgegaan. In overleg met de organisatoren is besloten voor 2018 geen extra 
budget op voorhand te reserveren voor bijscholing. Mocht er zich een leuke en leerzame mogelijkheid 
tot bijscholing voordoen die kan rekenen op voldoende belangstelling wordt dit bij het bestuur 
aangevraagd. 

 Begin 2017 is een enquête onder de leden van IVN Apeldoorn uitgezet. Aan de hand van de uitkomsten 
van dit onderzoek is de gidsenlijst gedeeltelijk opgeschoond. Er staan echter nog steeds een aantal 
gidsen op de gidsenlijst die niet actief zijn. In 2018 zal het gidsenbestand verder opgeschoond worden 
door gidsen actief te benaderen met de vraag of zij nog willen blijven gidsen. 
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Werkgroep Scharrelkids 
Coördinator: Marieke Spreij, 

 Het aantal aanvragen stijgt, om de aanvragen te kunnen honoreren zal,het aantal gidsen mee moeten 

groeien. Elk jaar komen er een aantal gidsen bij via de website of wervingsactie maar er vallen ook ieder 

jaar gidsen af vanwege diverse persoonlijke omstandigheden. Werving blijft in 2018 een aandachtspunt. 

 Taken en verantwoordelijkheden veranderen in de werkgroep, zullen worden vastgelegd in een 

organisatie- en overlegschema .  

 Structureler samenwerken met een aantal scholen zal voortgezet worden in 2018. Per school zullen de 

afspraken vastgelegd worden in een “projectplan”.  

 Er is nog steeds budget vanuit de gemeentelijke subsidie. 

 De Natuuroudercursus is niet meer opgenomen in deze begroting. Wel hopen we ouders te kunnen 

interesseren en bij te scholen om als natuurouder deel te nemen maar wat betreft 2018 is het 

voornemen dat te doen via de reguliere activiteiten. 

 Stimuleren en bevorderen van deskundigheid blijven aandachtspunten in de werkgroep. 

 Reiskosten zullen met het toenemen van aanvragen blijven stijgen. 
 

Werkgroep Natuur in de Zorg 
Coördinator: Jan van der Velden 

 De Powerpoint presentaties voor de Zorg worden nog steeds 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. 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. Gelukkig hebben zich dit jaar 

(2017) een aantal leden gemeld met belangstelling voor NidZ. Hopelijk kunnen we daardoor in de loop 

van 2018 aan meer verzoeken voor een presentatie voldoen. 

 Daarnaast zijn 2 personen actief bij het project 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 de inmiddels 

gerealiseerde 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. 

 Het verder ontwikkelen 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 2018 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 2x per jaar een lezing voor, afhankelijk van de zaal, maximaal 120 
personen. 

 De doelstelling is om kostendekkend te zijn. Tot nu toe is dat aardig gelukt, Echter in de tijdelijke locatie 
aan de Heuvelllaan biedt geen aula. Geschikte ruimten voor tenminste de voorjaarslezing 2018 zal 
daarom extra budget vergen. Overige kosten ontstaan voornamelijk door declaratie van de spreker en 
de reiskosten.  
De opbrengsten zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit de cateringactiviteiten en een klein deel door 
niet leden (entree gelden voor ca 25% aantal bezoekers). Door het bestuur is bepaald dat leden van 
IVN&KNNV Apeldoorn de lezing gratis mogen bijwonen. In het financieel overzicht wordt dan ook 
uitgegaan van enige financiële compensatie voor deze gratis leden (ca 75%van aantal bezoekers). 

  

 De werkgroep bestaat momenteel uit 4 leden. Dit zijn Urik vd Laan, Jacqueline vd Quist en Thea 
Gottmer.Yvonne Zwikker assisteert ons op PR-gebied zonder zelf WrkGrp. lid te willen zijn.  Er staan wel 
6 belangstellenden geregistreerd. Voor de lezing zelf is vaak meer assistentie nodig en gegadigden 
daarvoor zijn welkom. Om slagvaardig te zijn moet de werkgroep ook weer niet te uitgebreid zijn. 
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 De werkgroep lezingen signaleert wel een iets teruglopend aantal bezoekers. Dit wordt naar ons idee 
bepaald door het tijdsbeeld van steeds meer multimedia met interessante onderwerpen en tal van 
lezingen, workshops en presentaties die door diverse organisaties georganiseerd worden. Soms wel 
meerdere per week. 

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

 
Werkgroep Natuurfotografie 
Coördinator: Alex Eeninkwinkel 
 

 het daadwerkelijk opstarten van de activiteiten heeft vertraging opgelopen door ziekte en de vele ballen, 
die een aantal werkgroepleden in 2017 in de lucht moesten houden.  

 de werkgroep zal worden uitgebreid met Michiel Visch (IVN lid), die ervaring heeft met het geven van 
foto workshops. 

 - in het december nummer van de nieuwsbrief zullen de IVN leden en vrienden nader worden 
geïnformeerd door 

   de werkgroep over de activiteiten in het eerste halfjaar 2018 en het gebruik van het IVN foto archief.   


