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Organisatie van de afdeling 

ORGANISATIE van de afdeling Apeldoorn 
(versie 20-06-2022) 

 

Het bestuur 

Het bestuur 

Per 28-04-2022 bestaat het bestuur uit: 

 
Naam Zittingsperiode 

Karin Karlietis 2019--2023 (2e termijn) 

Hein Hillen 2017-2022 (2e termijn) 

Willem Meuter 2019-2023(1e termijn) 

Hayo Canter Cremers 2021-2025(1e termijn) 

Chantal Meyerink 2021-2025(1e termijn) 

Hans Hogenbirk ad interim 

 

Bestuurstaken 

Hayo Canter Cremers Voorzitter 

 Bestuurscontactpersoon naar:  Externe contacten, Venel,  

Groenplan (volwassenen), Excursies 

Hein Hillen Secretaris. 

 Bestuurscontactpersoon naar: Externe contacten, Publiekscursussen,  

Willem Meuter Penningmeester  

 Bestuurscontactpersoon naar: Administratie en Ledenadministratie 

…………. Bestuurslid 

 Bestuurscontactpersoon naar:, Lezingen, Arbo 

Karin Karlietis Bestuurslid 

 Bestuurscontactpersoon naar: Natuur in de Zorg, Scharrelkids,  

Groenplan (scharrelkids) 

Chantal Meijerink Bestuurslid  
 Bestuurscontactpersoon naar: natuurfotografie, Heemtuin De Maten,  

projecten (Het Leesten, het Woudhuis)  

Hans Hogenbirk Bestuurlid. 

 Bestuurscontactpersoon naar: PR, NGO, Routes, Huisvesting 

 

Naast het bestuur zijn betrokken: 

 Cathrien Oskamp is de vertrouwenspersoon van de afdeling; 
 

 

Voor de detailtaken van het bestuur, zie Afdelingsstatuten en Huishoudelijk reglement. 

 

Bestuurscontactpersonen per werkgroep 

Om de relatie tussen bestuur en de werkgroepen optimaal te houden treedt elk bestuurslid op als 

'bestuurscontactpersoon'. Naast het contact via de bestuurscontactpersoon, kunnen zowel 

werkgroepen als bestuur als totaal uiteraard over één of meer specifieke onderwerpen een aparte 

bijeenkomst beleggen dan wel tijdens de bestuursvergadering overleggen. Werkgroepen houden de 

bestuurscontactpersoon op de hoogte o.a. door het sturen van de verslagen van bijeenkomsten. 

 

De taak van bestuurscontactpersoon houdt het volgende in: 

• Op de hoogte zijn van de werkgroepactiviteiten. 

• De werkgroep ondersteunen en adviseren indien daar behoefte aan is. 

• Zorgen dat de werkgroep op de hoogte is van voor de werkgroep essentiële bestuursbesluiten. 

• De werkgroep consulteren in geval er voor de werkgroep van belang zijnde bestuursbesluiten 

moeten worden genomen. 

• Tekenen van declaraties van de werkgroepcoördinator 
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Aspirant bestuursleden 

Status en positie 

Een aspirant bestuurslid:  

• is geen lid van het bestuur, want er heeft geen benoeming door de algemene ledenvergadering 

plaatsgevonden; 

• heeft aan het bestuur te kennen gegeven belangstelling voor een bestuurstaak te hebben en heeft 

van het bestuur toestemming gekregen om een tijdje mee te draaien, om na enige tijd te kunnen 

beoordelen of hij/zij zich voor een bestuursfunctie verkiesbaar wil stellen bij de eerstvolgende 

bestuursverkiezing;  

• heeft geen officiële taken als bestuurder. 

 
Taken en procedure 

Er zal een duidelijke meedraai-/stageperiode worden afgesproken, waarbij een van de bestuursleden 

als stagebegeleider zal optreden. Na afloop daarvan zal samen met deze begeleider, de stageperiode 

worden geëvalueerd. 

Om ervoor te zorgen dat het aspirant lid zo goed mogelijk kan beoordelen wat een bestuursfunctie 

inhoudt, kan het bestuur het aspirant lid incidenteel bepaalde taken toebedelen. Welke taken dat zijn 

is mede afhankelijk van de IVN-ervaring van het aspirant lid. 

Daarnaast zal, afhankelijk van de functie die door het aspirant lid wordt geambieerd, het aspirant lid 

een tijdje meedraaien met het bestuurslid die deze functie heeft. Als er geen expliciete voorkeur 

aanwezig is, kan achtereenvolgens met verschillende functies worden meegedraaid. 

Onder meedraaien wordt verstaan dat de taken, die het betreffende bestuurslid heeft, zoveel mogelijk 

samen worden uitgevoerd. Over delen van taken, die moeilijk samen gedaan kunnen worden, zal 

vooraf of achteraf samen worden gesproken, om toch een zo compleet beeld van de functie te laten 

krijgen. 

Op het moment dat over het toebedelen van een taak met het aspirant bestuurslid wordt gesproken, 

zal ook worden afgesproken welke periode daarmee gemoeid zal zijn. Na afloop daarvan kan, samen 

met het betreffende bestuurslid die deze functie heeft, de stageperiode worden geëvalueerd, maar er 

kan ook worden afgesproken dat alle stages tegelijk aan het eind van de aspirant-periode worden 

geëvalueerd met de stagebegeleider.  

 

Vertrouwelijkheid 

Omdat over alle punten die de afdeling betreffen in alle openheid gesproken moet kunnen worden, 

geldt de regel dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk is, totdat er een bestuursbesluit over is 

genomen en/of wordt afgesproken dat er buiten het bestuur over gesproken kan en mag worden. 

Aspirant bestuursleden dienen zich, evenals de bestuursleden, aan deze regel te houden. 

 

Werkgroepen en teams 

De meeste activiteiten die de afdeling ontplooit worden uitgevoerd door werkgroepen. Een werkgroep 

bestaat uit een aantal leden van de afdeling. Zij kiezen uit hun midden een coördinator. 

Een werkgroep is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van haar activiteiten, zij het 

binnen het door het afdelingsbestuur aangegeven kader. 

 

Een korte omschrijving van de werkzaamheden van de diverse werkgroepen/team is te vinden op 

www.ivn-apeldoorn.nl (zie Werkgroepen). 

 

Leden die zelfstandig activiteiten met publiek begeleiden worden geacht het diploma natuurgids te 

hebben. Het is niet nodig dit diploma direct bij aanvang van het lidmaatschap of van de werkzaamheden 

in de werkgroep reeds in bezit te hebben. In dat geval wordt samengewerkt met een collega die het 

diploma wel heeft.  

Bij andere werkgroepen en bij activiteiten die niet direct op het educatieve vlak liggen, kunnen leden 

zonder dit diploma wel zelfstandig werken.  

https://ivn.nl/afdeling/apeldoorn/werkgroepen
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De werkgroep IVN-eXtra is geen werkgroep die regelmatig bijeenkomt en waar leden lid van zijn, maar 

om leden die zelf hebben aangegeven hun expertise incidenteel te willen inzetten en zo nu en dan 

beschikbaar te zijn voor een activiteit. Via de werkgroepcoördinator worden medewerk(st)ers benaderd 

voor de uitvoering van projecten. 

IVN-eXtra verzorgt naast activiteiten voor publiek, ook activiteiten voor de interne educatie, de 

zogenaamde 'Opstekers', van de eigen leden en donateurs. Het gaat hier om het bijhouden en opfrissen 

van kennis en vaardigheden met als uitgangspunt ‘ter leringhe ende vermaek’. 

 

De Natuurgidsenpool is een groep van natuurgidsen die inzetbaar zijn bij de excursies die het IVN biedt. 

Dit kunnen wandelingen zijn op de zondag, door de week of op aanvraag en fietsen. Bij het opstellen van 

het jaarprogramma schrijven natuurgidsen uit de pool zich in voor enkele activiteiten. Ook zijn er 

natuurgidsen die zich beschikbaar stellen voor aangevraagde activiteiten. Zij worden dan benaderd zodra 

er zich een activiteit voordoet, waar gidsen voor nodig zijn. 

 

Vacatures 

Hoewel in het algemeen elke werkgroep nieuwe mensen kan gebruiken is er regelmatig een aantal 

'vacatures' die om spoedige invulling vragen. Het wordt sterk aanbevolen dat vacatures altijd aan het 

Bestuur worden gemeld. 

Ook is het zinvol dat vacatures altijd in Groenvoer en op de website gepubliceerd worden opdat ieder er 

kennis van kan nemen. Elke werkgroep is zelf verantwoordelijk voor de publicatie van de vacatures van 

de werkgroep. (zie www.ivn-apeldoorn.nl menu IVN info/vacatures) 

Voor nadere informatie of aanmelden kunnen nieuwe leden altijd bij de coördinator van de werkgroep 

terecht. Het staat een ieder uiteraard vrij eerst enige tijd rond te kijken alvorens een beslissing omtrent 

deelname te nemen. In het algemeen worden nieuwe leden ingewerkt door de overige 

werkgroepleden; het is dus niet zo dat nieuwe leden 'direct in het diepe worden geworpen'.  

 

Nieuwe ideeën en activiteiten 

Een nieuwe werkgroep oprichten 

Leden die een nieuwe werkgroep willen oprichten kunnen zich altijd melden bij het Bestuur. Opzet is om 

een werkgroep pas te starten indien zich tenminste vier leden hebben opgegeven, er een werkplan 

beschikbaar is met omschrijving van de activiteiten die de werkgroep wil gaan opzetten en er enig zicht 

is op continuïteit.  

Een nieuwe werkgroep krijgt veelal gedurende het eerste jaar de status ‘in oprichting’, waarna wordt 

bekeken of de werkgroep de nodige continuïteit kan bieden. De ledenvergadering beslist over het 

definitief instellen van de werkgroep. 

 

Projecten via IVN-eXtra 

Behalve activiteiten die via de werkgroepen plaatsvinden kunnen ook zogenaamde projecten worden 

gestart. Dit zijn activiteiten die, veelal eenmalig en gedurende een beperkte periode, buiten de reguliere 

werkgroepen worden georganiseerd.  

De activiteit kan door één of meer leden worden voorbereid en/of uitgevoerd. Ook kan een 

projectgroepje geformeerd die de activiteit gaat voorbereiden. Bij de uitvoering kunnen andere leden van 

de afdeling worden gevraagd om mee te helpen. 

Leden op individuele basis of tezamen ook het initiatief nemen om een incidentele activiteit te starten.  

 

Nieuwe projecten moeten via de werkgroepcoördinator van IVN-eXtra dan wel het bestuur worden 

aangemeld voordat ze starten. Het bestuur bekijkt of het project past binnen de doelstellingen en 

activiteiten van de afdeling, of er financiële mogelijkheden zijn etc. 


