
________________________________________________________________________________ 

IVN Apeldoorn – Zoekboek blz. 1 van 3 

Leden en donateurs 

LEDEN EN DONATEURS 
(datum aangepast: 10-4-2014) 

 
Leden 
Het IVN kende voorheen alleen actieve, werkende leden. Dit is met de vaststelling van het nieuwe 
landelijke ledenbeleid in 2013 losgelaten. 
Leden kunnen zich aansluiten bij tenminste één van de activiteiten die middels werkgroepen of 
projecten plaatsvinden, maar zijn dit niet verplicht.  
Het werk binnen het IVN is weliswaar vrijwillig, doch niet vrijblijvend. Ben je eenmaal verplichtingen 
aangegaan, dan wordt er van je verwacht dat je ze nakomt. 
Uiteraard staat het ieder vrij eerst nog wat rond te kijken alvorens een keuze te maken. Het spreekt 
vanzelf dat deze activiteiten enige tijd vergen, doch dit is erg afhankelijk van de soort werkgroep en de 
mate waarin men zich voor een activiteit wil inzetten. Iedereen draagt naar eigen vermogen en tijd een 
steentje bij.  
Het is niet nodig alles af te weten van planten, dieren en/of milieubeheer. Enthousiasme en de wil om 
mee te doen is een uitstekend begin. De rest volgt gedurende het werk in de praktijk als je je voorbereidt 
en inleest in de materie. 
Leden ontvangen de maandelijkse IVN Nieuwsbrief van IVN-Apeldoorn, het afdelingsblad Groenvoer 
en vanuit de landelijke organisatie het blad Mens en Natuur.  Leden verzekerd tijdens de activiteiten 
en ontvangen korting op de cursussen van de afdeling en enkele diensten waarmee IVn landelijk 
afspraken heeft gemaakt. Ook zijn activiteiten van KNNV Apeldoorn toegankelijk voor leden van IVN 
Apeldoorn. 

 
Donateurs 
Donateurs steunen het werk van het IVN-Apeldoorn. Zij zijn daarmee geen lid of donateur van het 
landelijk IVN. Behalve aan de diverse publieksactiviteiten kunnen donateurs ook deelnemen aan de 
activiteiten die voor leden en donateurs worden georganiseerd. Al deze activiteiten worden 
gepubliceerd in Groenvoer en opde website.  
Donateurs ontvangen het afdelingsblad Groenvoer en de activiteitenfolders, en blijven dan tijdig op de 
hoogte van de data en startplaatsen van de publieksactiviteiten. Donateurs ontvangen korting op de 
prijs van cursussen die door IVN-Apeldoorn worden gegeven. 
 
Aangezien bij het algemene publiek het verschil tussen lid en donateur vaak niet duidelijk is, wordt bij 
excursies en evenementen vooral aandacht gegeven aan het werven van donateurs. Indien deze alsnog 
actief worden, kunnen zijn daarna lid worden. 

 
Opgave en opzegging 
Opgave, afzeggen van leden en donateurs of aanvragen van informatie gaat altijd via het secretariaat of 
de ledenadministratie van de afdeling. 
De ledenadministratie verzorgt de aanmelding van leden bij de landelijke vereniging via het landelijk 
bureau in Amsterdam. De penningmeester is verantwoordelijk voor de afdelingsadministratie. 
Donateurs worden niet opgegeven bij het landelijk bureau van het IVN, maar staan uitsluitend in het eigen 
afdelingsbestand geregistreerd. 
Opzeggen van het lidmaatschap voor het komende jaar moet vóór 1 november van het lopende jaar bij 
de secretaris worden gedaan. 

 
Aanname nieuwe leden 
Het wordt aangeraden dat werkgroepcoördinatoren het secretariaat informeren over wijzigingen in de 
samenstelling van de werkgroep alsmede de eventuele behoefte aan nieuwe leden. De secretaris kan 
dan nieuwe leden hierop attent maken. 
Leden die direct publieksgericht educatief werkzaam zijn worden geacht de cursus natuurgids te volgen. 
Incidenteel kan hiervan vrijstelling worden gegeven door het afdelingsbestuur op voorspraak van de 
betreffende werkgroepcoördinator.  
Leden die de natuurgidsencursus niet hebben gevolgd kunnen uiteraard ook  werkgroeplid worden, doch 
mogen zich niet zelfstandig met de directe educatieve activiteiten bezighouden. Zij kunnen wel meedoen 
met activiteiten die bijvoorbeeld dienen ter voorbereiding of assistentie van de  activiteit. 
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Aanbevelingen en checklist bij de introductie van leden 
Keuze voor een werkgroep 
Interesse voor je werkgroep wek je doordat leden op een of andere manier met de werkgroep-
activiteiten in aanraking komen. Het is dus heel erg belangrijk om regelmatig aandacht te geven aan je 
werkgroepactiviteiten, bijv. via publicaties in Groenvoer, maar ook via mond op mond reclame. 
Verder zijn belangrijk: 

 Vanuit de natuurgidsencursus cursisten bekend maken met de werkgroep. 

 De samenstelling van de werkgroep, leuke mensen, leuke activiteiten en succesvol bezig zijn, 
trekt nieuwe mensen aan. 

 Starten van een nieuwe werkgroep werkt motiverend. Leden die een nieuwe start willen maken, 
kunnen hierdoor weer (meer) actief worden. 

 
Introductie in de werkgroep 
De meeste leden stellen een goede introductie zeer op prijs, of vinden het noodzakelijk. Voorwerk via 
de natuurgidsencursus leidt veelal tot de beste resultaten. De stap naar de werkgroep is dan minder 
groot en makkelijker te maken. Overigens zijn een aantal van deze suggesties niet alleen van belang 
voor nieuwe leden, maar ook voor bestaande leden. 
 
Belangrijke aandachtspunten bij de introductie van nieuwe leden (checklist): 

 Voorkeur voor stageperiode bij de natuurgidsencursus. 

 Houd als werkgroep het initiatief om contact te houden met de (nieuwe) werkgroepleden. Nodig 
leden uit en bel ze als ze niet zijn geweest. Een persoonlijke benadering wordt veelal als prettig 
ervaren. 

 Maak kennis met alle leden van de werkgroep. Houdt eventueel tevoren een welkomstgesprek. 
Geef inzicht in de doelstelling, de samenstelling, de werkzaamheden van de werkgroep. Zet dit op 
papier (met adressenlijstje) en licht mondeling toe. 

 Vraag nieuwe leden gericht wat ze willen: enige tijd vrijblijvend rondkijken of meteen meedoen. 
Spreek een introductieperiode af en bespreek daarna in een open sfeer of, en zo ja hoe, beide 
partijen verder willen gaan.  

 Zorg dat de taken van de (nieuwe) leden duidelijk zijn 

 Communicatie binnen de werkgroep is heel belangrijk:  

 Sta open voor suggesties van nieuwe leden.  

 Vermijd starheid of 'zo doen we dat altijd'.  

 Zorg voor een open sfeer waarin alle zaken besproken kunnen worden.  

 Respecteer en waardeer andere meningen en opvattingen.  

 Draag een badge met je naam (bij grotere werkgroepen). 

 Stel een mentor aan, die het nieuwe werkgroeplid gedurende enige tijd begeleidt. 

 
Werkgroepleden vasthouden 
Er spelen heel veel zaken die van belang zijn om leden in de werkgroep vast te houden. Er zijn 
factoren die stimuleren als ze aanwezig zijn, en factoren die eigenlijk als vanzelfsprekend worden 
gezien doch pas als ze zichtbaar ontbreken werken ze demotiverend en merk je dat leden gaan 
vertrekken of zich niet meer bij de werkgroep aanmelden. 
 
Je moet er dus voor zorgen dat de stimulatoren in de werkgroep aanwezig zijn en de 'demotivatoren' 
afwezig blijven. Vernieuwing en veelzijdigheid motiveren leden om te blijven, evenals het actief bezig 
zijn, liefst buiten. Als de werkgroep star is, niet bijeenkomt of juist heel veel vergadert, is de kans dat 
leden afhaken groter. 
Zorg voor regelmatige bijeenkomsten met een programma dat naar een doel toewerkt. Dat kan zijn 
een publieksactiviteit, een (nascholings)cursus, maar ook het vaststellen van een jaarprogramma, een 
onderwerp t.b.v. bijscholing van de werkgroepleden etc. 
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Nog wat suggesties: 

 Een goede sfeer, teamgeest, enthousiast en doelgericht bezig zijn is vanzelfsprekend. Als deze 
ontbreken zullen leden eerder afhaken. Het is belangrijk dat de werkgroep bewust bezig is om de 
sfeer in de werkgroep goed te houden.  

 Regelmatig (jaarlijks?) het programma en het functioneren van de werkgroep bespreken in een 
open en collegiale sfeer, leidt tot vooruitgang en stimuleert de leden. 

 Laat vervelende situaties zoals disfunctioneren van werkgroepleden niet 'sudderen'. Stel ze aan 
de orde, waarbij respect voor andere meningen van belang is. Je bestuurscontactpersoon kan 
hierbij helpen. 

 Plan ruimte in je jaarprogramma om aandacht te besteden aan de werkgroepleden. 

 Zorg ervoor dat leden zich betrokken voelen bij de werkgroep, door een beroep op hen te doen, 
door regelmatig (maandelijks) bijeen te komen om iets actiefs te doen. 

 Actief buiten zijn en werken met prettige collega's, waar je van op aan kunt, zijn belangrijke 
redenen. Regelmatig nieuwe dingen ondernemen werkt stimulerend.  

 Afspraken kun je ook buiten een vergadering maken, bijvoorbeeld in de pauze van een activiteit.  

 Op een of andere wijze leden bedanken voor de medewerking en/of complimenteren met het 
resultaat werkt stimulerend. 

 
Er kan altijd de behoefte zijn bij actieve leden om na enige tijd wat anders te gaan doen, ook al is het 
binnen de werkgroepen goed geregeld. Dat is op zich geen probleem. Wij dienen er dan wel voor te 
zorgen dat er voldoende nieuwe uitdagingen zijn, om deze leden voor het IVN te behouden. 


