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Algemeen 
IVN Apeldoorn organiseert al sinds jaren excursies begeleid door daarvoor opgeleide natuurgidsen, maar ook lezingen en 
cursussen. Er worden wandel- en fietsroutes uitgezet en er wordt onderhoudswerk verricht in natuurgebieden. Verder zijn 
er allerlei activiteiten gericht op de eigen leden en donateurs. Dit alles met het doel de mensen bekend en vertrouwd te 
maken met wat de natuur aan boeiends te bieden heeft. Kennis over de waarde van de eigen leefomgeving leidt tot 
waarderen van die omgeving en er zorg voor willen dragen. Het werkgebied van IVN Apeldoorn omvat de gemeentes: 
Apeldoorn, Epe en Voorst.  
De verschillende activiteiten zijn ondergebracht in diverse werkgroepen. Een werkgroep bestaat uit een aantal leden van 
de afdeling. In principe kiezen zij uit hun midden een coördinator. De werkgroep  is verantwoordelijk voor de 
voorbereiding en uitvoering van haar activiteiten, zij het binnen het door het afdelingsbestuur aangegeven kader. Een 
werkgroep kan een gelaagde structuur hebben, is dan samengesteld uit meerdere, zelfstandig opererende teams voor 
soortgelijke activiteiten, met onderscheiden thema’s. 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. 

Werkgroep  publieksexcursies  
De werkgroep  publieksexcursies verzorgt één van de kernactiviteiten van het IVN: het organiseren van 
publieksexcursies te voet of op de fiets voor jong en oud.  
 
De werkgroep bestaat uit de volgende teams: jeugd, fietsen, Berg & Bos, zomeravondwandelingen, 
zondagswandelingen, Pinksterwandeling, aangevraagde activiteiten en Heemtuin de Maten. 
 
Het merendeel van deze activiteiten vindt op zondag plaats, maar ook zijn er activiteiten buiten het weekend om, zoals 
de excursies in Heemtuin de Maten, de activiteiten op aanvraag en de zomeravondwandelingen.   

De meeste excursies/activiteiten hebben een algemeen karakter, sommige zijn, daarentegen, toegesneden op een 
specifiek thema, zoals paddenstoelen, uilen of vleermuizen. De organisatoren uit de diverse teams doen de 
voorbereiding van de excursies en zetten ze uit. De routebeschrijving en de achtergrondinformatie gaan vooraf per e-
mail naar de voor de betreffende excursie ingedeelde natuurgidsen. Voor de uitvoering van de excursie met publiek 
doen de organisatoren met de ingedeelde gidsen een of meer  voorwandelingen om op voorhand vertrouwd te raken 
met de route en de omgeving. 
 
De Natuurgidsenpool is een groep van natuurgidsen die inzetbaar zijn bij de excursies die het IVN biedt. Bij het opstellen 
van het halfjaarprogramma 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 aanvraag 
voordoet. 

Taken coördinator  publieksexcursies 

 draagt er zorg voor dat de publieksexcursies een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en 
goede naamsbekendheid van IVN Apeldoorn en heeft daarbij oog en gevoel voor maatschappelijke eigentijdse 
ontwikkelingen; 

 neemt het initiatief om de organisatoren van de werkgroep publieksexcursies 2x per jaar (maart en oktober) voor 
overleg bijeen te roepen met het doel de publieksexcursies voor het komend halfjaar op een evenwichtige wijze, 
qua locaties en thema’s, vast te stellen en in te plannen; 

 na vaststelling van de (concept) halfjaarlijkse planning neemt de coördinator het initiatief om de gidsen uit de 
natuurgidsenpool hierover te benaderen met de vraag voor welke excursies ze zich als gids willen inschrijven en 
stelt aan de hand van hun terugkoppeling het definitieve gidsenschema op en stelt deze beschikking aan 
organisatoren publieksexcursies, de natuurgidsen, de werkgroep PR i.v.m. opname in de activiteitenfolder, 
website en andere PR media en informeert de secretaris van de vereniging hierover i.v.m. de centrale agenda; 
Wanneer het gidsenschema éénmaal definitief is dient het inplannen van extra activiteiten altijd overlegd te 
worden met de coördinator en deze behoeft  diens goedkeuring; 

 vertegenwoordigt eventueel de werkgroep in het bestuur; 

 stelt de jaarlijkse werkgroepbegroting en een globaal jaarplan op; 

 verzorgt de samenstelling van het jaarverslag van de werkgroep (voor 15 maart); 

 beheert de adressenlijst van de natuurgidsenpool;  

 draagt zorg voor het financieel beheer van de werkgroep (inkomsten, onkostendeclaraties en investeringen); 

 neemt initiatieven en faciliteert gidsen om hun kennis en deskundigheid op peil te houden en verder te 
ontwikkelen. 


