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PR en COMMUNICATIE 
(datum: 8-5-2014) 

 

Doelstelling 

IVN is een educatieve vereniging: Alle activiteiten, die we organiseren, zijn bedoeld voor educatie aan 

het publiek. Dat publiek zal op de hoogte gesteld moeten worden van die activiteit. In een goede 

voorbereiding van een activiteit zal dus ook aandacht besteed moeten worden aan de publiciteit. 

Je kunt nog zo'n mooie wandeling, fietstocht, tentoonstelling of wat ook maar georganiseerd hebben, als 

er niemand komt omdat men het niet geweten heeft, is alle moeite tevergeefs geweest. 

 

Naast aankondigingen voor specifieke activiteiten, is het van belang dat de naam IVN regelmatig en 

eenduidig onder de aandacht wordt gebracht. Immers, als het publiek het IVN herkent als vereniging met 

leuke en interessante activiteiten, zal de blik eerder vallen op een aankondiging van een activiteit.  

Aankondigingen en artikelen op de website en in de kranten kan ertoe leiden dat kranten, radio- en tv-

stations contact opnemen voor een (rechtstreeks) interview of opname. Informeer altijd de werkgroep PR 

indien je wordt benaderd door de pers. 

 

IVN huisstijl 

Als je een activiteit onder de aandacht wilt brengen, werf je mensen, klanten, door een berichtje in de 

krant, een aanplakbiljet. En als het die mensen is bevallen komen ze nog wel eens en praten ze 

erover: mond op mond reclame. Die bekendheid is voor ons werk belangrijk. En achter die 

bekendheid met het IVN moet kwaliteit staan, want anders komen je 'klanten' niet meer terug. 

 

Zowel onze publiciteit als onze 'producten' moeten herkenbaar zijn: het publiek moet het IVN 

herkennen. Dat gaat pas werken als onze activiteiten en producten ook als IVN producten herkenbaar 

zijn, een eigen gezicht hebben. Zo'n gezicht wordt gesymboliseerd door het beeldmerk en de huisstijl. 

 

Het is dus van groot belang dat deze huisstijl correct wordt gebruikt bij alles wat we als IVN naar 

buiten brengen, dus in brieven, boekjes, opdrachten, lesmateriaal, et cetera. 

Ook is het van belang om in de interne communicatie gebruik te maken van de huisstijl: op die manier 

laat je ook zien dat je vanuit je IVN-lidmaatschap correspondeert of cursus geeft. 

 

Zie Handleiding Huisstijlwijzer IVN  

 

Logo 

Het logo is, zoals dat in vaktermen heet, rechtslijnend. Dat wil zeggen dat het aan de rechterzijde van 

de pagina wordt uitgelijnd, waardoor een krachtige indruk wordt neergezet. 

Op alle producten en uitgaven die we als IVN maken, dient op de voorpagina duidelijk het logo, 

volgens het voorbeeld, voor te komen. Logo’s vind je in in het hoofdstuk Handleidingen/Huisstijl. 

 

Teksten 

Voor teksten is het lettertype arial, een lettertype dat helder en duidelijk overkomt. 

Teksten worden altijd links uitgelijnd. Dat betekent dat alles (m.u.v. het logo) aan de linkerkant begint. 

Om het geheel wat minder strak te maken hoeft de rechterkant niet te worden uitgevuld. Met uitvullen 

wordt bedoeld dat zowel links als rechts één denkbeeldige rechte kantlijn ontstaat. 

 

IVN uitgaven 

Denk bij het maken van IVN uitgaven, zoals boekjes, opdrachten, lesmateriaal etc, aan de volgende 

dingen. 

 Zorg ervoor dat het IVN logo altijd duidelijk op de voorpagina van IVN uitgaven staat.  

 Geef een colofon waarin je vermeldt: 

- Datum van uitgave. 

- Geef aan of de uitgave éénmalig is of wordt herzien. 
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- Geef aan wie het heeft gemaakt, bijvoorbeeld  'dit boekje is gemaakt door IVN-Apeldoorn, 

Vereniging voor Natuur en Milieueducatie'. Met logo en eventueel namen van auteurs. 

- Geef bij voorkeur het mailadres van het secretariaat of tenminste het website adres: www.ivn-

apeldoorn.nl, waar mensen meer informatie over het IVN kunnen krijgen, tenzij de uitgave 

lange tijd meegaat en het adres in de tussentijd kan zijn gewijzigd. 

- Geef, indien mogelijk, een korte omschrijving van het IVN. Bijvoorbeeld:  

 Gebruik bij voorkeur het lettertype arial. Voor een goed leesbare tekst is een grootte van 11 of 12 

geschikt. Voor extra informatie is grootte 10 en voor bijschriften bij plaatjes is grootte 8 en schuin 

gedrukt geschikt. 

 Indien je teksten gebruikt voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld route en beschrijving, 

gebruik dan een vetgedrukte en een normale tekst van hetzelfde lettertype. 

 Maak marges die voldoende breed zijn. Denk hierbij ook aan een rand voor nieten of gaatjes. 

Voor boekjes op A5 formaat is een breedte van 1.2 mm geschikt. Voor A4 is 2 cm het minimum. 

 Zorg voor nummering van de pagina's en mogelijk een inhoudsopgave. 

 Als je kaders gebruikt, doe dat dan consequent. 

 Als je plaatjes of kaartjes gebruikt, zorg dan dat ze duidelijk zijn, ook na het drukken. Probeer altijd 

een origineel te pakken te krijgen; kopieën van kopieën geven veelal een slecht resultaat.  

 En tot slot: zorg dat er geen type of stijlfouten instaan. Laat de tekst altijd door één of meer 

collega's lezen, voordat de uitgave definitief wordt. Je leest vaak over je eigen fouten heen. 

 

Briefpapier en enveloppen 

Voorgedrukt briefpapier en enveloppen met het IVN logo, zijn verkrijgbaar of te bestellen via het 

secretariaat. 

 

Handleiding routebeschrijvingen 

Om het je makkelijk te maken zijn alle tips en trucs om een wandel- of fietsroute te beschrijven 

opgenomen in een handleiding; zie hoofdstuk Handleidingen. 

 

Stappenplan cursussen en publieksactiviteiten  

Hoe een publieksactiviteit of cursus voor te bereiden met aandacht voor PR vóór en na de activiteit is 

eveneens opgenomen in handleiding; zie hoofdstuk Handleidingen. 

 

Interne PR  

Externe en ook zeker interne communicatie is van groot belang om de doelstellingen die we met z’n 

allen nastreven te behalen. Je bereikt al veel mensen door het informeren en stimuleren van je IVN-

collega’s. Dat kan op de volgende manieren: 

 

Groenvoer 

Groenvoer is het contactblad van IVN-Apeldoorn en verschijnt vier keer per jaar bij de wisseling van 

de seizoenen: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Groenvoer bevat (gemiddeld) 16 A4-

pagina’s per editie, exclusief de omslag. De omslag is in full-colour uitgevoerd volgens de huisstijl van 

het IVN. Iedere omslag is voorzien van een nieuwe foto. Hiervoor geldt dat het een weergave is van 

een activiteit van IVN Apeldoorn, waarbij er een evenwichtige balans bestaat tussen natuur en 

personen. De lay-out is volgens de door de redactie vastgestelde afspraken.  

Groenvoer wordt na uitgave tevens als .pdf-bestandop www.ivn-apeldoorn.nl geplaatst. 

 

IVN Vereniging voor Natuur en Milieueducatie is een vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die bijdraagt aan een 

duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.  
Verspreid over Nederland heeft het IVN zo'n 170 plaatselijke afdelingen en 11 provinciale  vestigingen. Meer dan 20.000 

leden zetten zich actief in voor de natuur en het milieu door middel van allerlei educatieve activiteiten voor jong en oud, 

zoals excursies, cursussen, landschapsonderhoud, tentoonstellingen en lezingen. 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Redactie en kopij 

De redactie stelt Groenvoer samen onder verantwoordelijkheid van de eindredacteur. De 

eindverantwoordelijkheid voor Groenvoer berust bij het bestuur van de afdeling.  

De hoofdrubrieken worden geschreven rond een te bepalen thema. Dit thema komt tot stand tijdens 

een brainstormsessie van de werkgroep PR, waaraan naast de werkgroepleden ook andere 

belangstellenden van harte welkom zijn. 

Voor de artikelen van de verschillende rubrieken kan de redactie gastschrijvers uitnodigen. Ieder lid of 

donateur kan kopij aanleveren voor de rubriek Ingezonden. Deze rubriek staat open voor alle 

natuurbelevenissen die men wil delen met de lezers. Voor zover de ruimte voor deze rubriek dit 

toelaat zullen deze worden opgenomen.  

De redactie kiest voor kwaliteit, voor lezenswaardige en wetenswaardige artikelen met informatie die 

benut kan worden door onze gidsen. Ook behoudt de redactie zich het recht voor kopij te redigeren en 

zo nodig in te korten. Dit gebeurt echter altijd in nauw overleg met de schrijver.  

Indien het aanbod van kopij groter is dan de ruimte in Groenvoer toelaat, dan zal de redactie deze 

artikelen en/of mededelingen publiceren middels de digitale Nieuwsbrief. 

De kopij is welkom bij de redactie via e-mail: groenvoer@ivn-apeldoorn.nl tot uiterlijk 6 weken vóór de 

verschijning van Groenvoer. Foto’s dienen als aparte bijlage te worden meegestuurd. 

 

Nieuwsbrief 

De digitale ‘Nieuwsbrief’ is een maandelijkse rondzendbrief via e-mail aan leden en donateurs waarin 

“kort nieuws” wordt opgenomen. De afzonderlijke berichten, oproepen of aankondigingen zijn beknopt 

en kunnen een verwijzing naar andere nieuwsbronnen bevatten. Nieuwsbrief is door zijn frequenter 

verschijning een aanvulling op ons kwartaalblad Groenvoer en vormt tevens een brug naar de 

afdelingswebsite. Berichten die niet of niet meer in Groenvoer kunnen worden opgenomen vinden hier 

hun plaats. Zoveel mogelijk worden ook de losse berichten die in een eerdere fase via nieuws@ivn-

apeldoorn.nl werden verzonden worden nu gezamenlijk opgenomen in de nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief verschijnt in de eerste week van de maand. Kopij kan uiterlijk tot de laatste week van 

de maand worden verstuurd aan nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl. 

De redactie werkt onder auspiciën van werkgroep PR, de eindverantwoordelijkheid berust bij het 

bestuur. 

 

Verzendlijst ‘Leden’ 

De mailgroep leden@ivn-apeldoorn.nl  is opgezet als nieuwskanaal via e-mail voor het bestuur aan 

uitsluitend de leden. Berichten als agenda, verslagen en andere stukken van de algemene 

ledenvergaderingen vinden hun weg langs dit kanaal. Ook kunnen berichten via Leden worden 

gedistribueerd door andere leden onder auspiciën van het bestuur. Zo kunnen oproepen worden 

gedaan aan de leden voor organisatie of deelname aan verenigingsactiviteiten door een coördinator, 

met medeweten van het bestuur. 

De verzendlijst wordt beheerd en gemodereerd door het bestuur (secretaris).  

 

Verzendlijst ‘Nieuws’ 

De mailgroep nieuws@ivn-apeldoorn.nl  is opgezet als nieuwskanaal via e-mail voor de leden en 

donateurs. Losse berichten die vanwege hun actualiteit niet kunnen wachten op de periodieke 

verspreiding via Nieuwsbrief of Groenvoer kunnen op deze wijze hun weg vinden. 

De verzendlijst wordt beheerd en gemodereerd door het bestuur (secretaris).  

 

Website www.ivn-apeldoorn.nl 

IVN Apeldoorn onderhoudt een website waarop naast de activiteiten voor het brede publiek ook IVN-

intern nieuws en documenten worden verzameld. 

IVN Apeldoorn heeft - voorlopig als proef - ook een Facebook pagina. 

 

Informatiebord in de Vijfster 

In de Vijfster hangt een informatiebord van het IVN. De activiteitenfolders hangen er, maar heb je 

meer informatie, zoals postertjes, dan kun je die daar ophangen.  

mailto:groenvoer@ivn-apeldoorn.nl
mailto:nieuws@ivn-apeldoorn.nl
mailto:nieuws@ivn-apeldoorn.nl
mailto:nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl
mailto:leden@ivn-apeldoorn.nl
mailto:nieuws@ivn-apeldoorn.nl
http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Presentatie tijdens andere IVN-activiteiten 

Tijdens andere IVN-activiteiten waaronder cursussen zou je een korte presentatie kunnen houden van 

een IVN-activiteit en eventueel een activiteitenfolder geven aan de geïnteresseerden. 

 

Mens en Natuur 

Mens en Natuur is het kwartaalblad dat door het landelijk IVN wordt uitgegeven, en aan alle leden wordt 

verzonden. Het geeft algemene informatie over onderwerpen die binnen het IVN spelen, dan wel van 

belang zijn voor onze activiteiten. 

Het is mogelijk om ook vanuit de eigen afdeling een bijdrage te leveren. Het is verstandig dit regelmatig 

te doen om de afdeling ook landelijk 'in de picture' te houden. 

Indien er een leuke activiteit is geweest die landelijk best onder de aandacht kan worden gebracht, kun 

je hierover een artikel schrijven. Het wordt sterk aanbevolen dit artikel via het Bestuur aan te bieden, of 

het Bestuur tenminste hiervan in kennis te stellen, teneinde overlap te voorkomen. 

 

Stuifmail 

Stuifmail is de nieuwsbrief die door het landelijk IVN wordt uitgegeven, en aan alle leden, die zich 

daarvoor hebben aangemeld, wordt verzonden. Het geeft algemene informatie over onderwerpen die 

binnen het IVN spelen, dan wel van belang zijn voor onze activiteiten. 

Indien er een leuke activiteit is geweest die landelijk best onder de aandacht kan worden gebracht, kun 

je hierover een artikel schrijven. Het wordt sterk aanbevolen dit artikel via het Bestuur aan te bieden, of 

het Bestuur tenminste hiervan in kennis te stellen, teneinde overlap te voorkomen. 

 

IVN-nieuws Gelderland 

In IVN-nieuws Gelderland lees je het laatste nieuws over het programma deskundigheids-bevordering, 

en over actuele projecten, publicaties en activiteiten op het gebied van natuur en milieu in- en ook 

buiten Gelderland. De nieuwsbrief is van en voor leden van IVN-afdelingen en andere 

geïnteresseerden en komt tot stand in samenwerking met de afdelingen, regio's en IVN Gelderland. 

De besturen van de Gelderse IVN-afdelingen ontvangen de nieuwsbrief met het verzoek deze onder 

hun leden te verspreiden. 

 

Externe PR:  

Om het publiek op de juiste manier te bereiken heb je allerlei middelen tot je beschikking: van folders 

en een eigen internetsite tot publicatie/uitzending in een massamedium: website, krant, huis-aan-

huisblad, radio, tv, kabelkrant. Die massamedia verschillen van aard en werkwijze. Ze bieden 

verschillende mogelijkheden. Daar moet IVN Apeldoorn proberen rekening mee te houden.  

 

Eén van de basisvoorwaarden van communicatie is dat je zelf op een rijtje hebt wat we eigenlijk doen, 

wat we willen bereiken en waarom we dat willen. Als we dat weten, kan duidelijk worden geformuleerd 

wat we kwijt willen. 

Persberichten en mediacontacten 

Bij IVN Apeldoorn gaat het nagenoeg altijd over activiteiten die we in de publiciteit willen krijgen, om er 

zo mensen enthousiast voor te maken en publiek te trekken. Zoiets kan prima worden bereikt door 

een eenvoudig maar degelijk persbericht te sturen. 

Zie bijlage: Handleiding persberichten. 

 

Contact met radio en/of TV 
De journalist / interviewer zal altijd gefocust zijn op die ene activiteit, maar probeer altijd te noemen 
dat IVN Apeldoorn nog meer activiteiten (cursussen, landschapsonderhoud, fietsexcursies, 
wandelexcursies en publicaties) heeft en de website www.ivn-apeldoorn.nl voor meer en de meest 
recente informatie!! 

 

 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Website 

De afdeling Apeldoorn heeft een eigen website. Laat hier je activiteit in opnemen. De website wordt 

onderhouden door een redactie onder auspiciën van werkgroep PR. Het adres van de IVN Apeldoorn 

website is: http://www.ivn-apeldoorn.nl of https://ivn.nl/afdelingen/apeldoorn. 

De redactie zorgt er ook voor dat de activiteiten geplaatst worden op de websites van het landelijk 

IVN,  van de provincie Gelderland en van Natuurlijk Apeldoorn. 

 

IVN Apeldoorn heeft - voorlopig als proef - ook een Facebook pagina. 

 

De redactie van de website streeft ernaar dat de inhoud actueel blijft en dat de lezers regelmatig iets 

nieuws aantreffen op de website.  

Zie bijlage: Handleiding schrijven webteksten. 

 

Vitrines in bibliotheek 

In de diverse bibliotheken kun je behalve folders en posters, ook een kleine expositie maken in één of 

meer vitrines. Deze vitrines blijken in de praktijk erg in trek te zijn en daardoor veel publiek te trekken. 

Vaak maakt de bieb ook een persbericht over deze expositie en komen dan de kranten er vanzelf op 

af. 

 

Posters 

Via het landelijk bureau zijn posters te koop, die je met specifieke informatie kunt aanvullen. Ook kun 

je zelf poster maken die voldoen aan de huisstijl van het IVN. Deze kunnen worden opgehangen, dan 

wel als downloads via de website op te vragen.  

 

http://www.ivn-apeldoorn.nl/

