Hieronder staat een IVN-verslag, dat is opgenomen omdat ook onze gezamenlijke
excursies (kort) worden besproken. Tevens een opgave van het aantal deelnemers aan de
algemene excursies.
Met dank aan het IVN!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag Werkgroep Gidsen IVN-NwO 2018

In 2018 bestond de Werkgroep Gidsen uit 19 personen, waarvan er 3 niet actief waren en 4
incidenteel.
De gidsengroep had aan het begin van het jaar (19 februari) een overleg. De belangrijkste
punten waren de taakverdeling van de coördinatoren van de gidsengroep, het
excursieprogramma voor 2018 en de gidsenbijeenkomsten .
Taakverdeling van de coördinatoren van de gidsengroep:
De taakverdeling is als volgt:
Roely Luyten: verzorgt de oproepen voor het overleg en de andere bijeenkomsten, notuleert
het overleg, maakt de maandelijkse activiteitenkalender en verstuurd deze naar de secretaris
van onze afdeling;
De secretaris van de afdeling (Roely Luyten): contactpersoon voor de aangevraagde excursies
en speelt deze door naar de gidsen;
Els Heibrink: verzorgt 1x per jaar een bijscholing;
Henk Mulder: verzorgt het opstellen van de kwartaalplannen en het jaarplan van de
roosterexcursies (de publiekstoegankelijke excursies) en geeft dat door aan onze pr-man Jan
Feenstra, aan onze webmaster Louis Volkers en aan KNNV, SBB en Nationaal Park. De
plannen worden zoveel mogelijk afgestemd met de roosterexcursies van KNNV.
Roosterexcursies 2018
Dit zijn de excursies, die bijna allemaal voor breed publiek toegankelijk zijn. Bij uitzondering
zijn enkele excursies alleen toegankelijk voor leden van IVN en KNNV.
In overleg met de excursie-coördinatoren van de KNNV (Belinda Kater en Ton Bode) zijn
(net als in eerdere jaren) de roosterexcursies van IVN en KNNV samengevoegd en worden ze
als een geheel opgenomen op de websites van IVN en KNNV en in de media.
In totaal zijn er 39 IVN/KNNV - roosterexcursies ingepland, inclusief 5 vaartochten met de
Kuunderpunter. Van deze 39 zijn er 5 afgelast i.v.m. met het weer of gebrek aan deelnemers.
De overige 34 excursies zijn uitgevoerd door 19 verschillende gidsen in de maanden februari
tot en met december. In totaal namen in 2018 ca. 400 mensen deel aan een roosterexcursie van
IVN en KNNV. Ter vergelijking: in 2017 waren dat er 380. (zie bijgevoegd: Resultaat IVN/
KNNV Roosterexcursies 2017).
De roosterexcursies worden gepubliceerd op de websites van IVN (webmaster Willem -Jan
Hoeffnagel) en KNNV (webmaster Emile de Leeuw) en in de regionale media. Onze PRfunctionaris richting de media is Jan Feenstra. De roosterexcursies “alleen voor leden”
worden niet gepubliceerd in de media.

Overige excursies 2018

Behalve de roosterexcursies zijn er ook aangevraagde excursies. In 2018 waren er 2
aangevraagde excursies, met in totaal ca. 30 deelnemers. Ter vergelijking: in 2017 waren dat
er 4, met samen 65 deelnemers.
De twee aangevraagde excursies waren:
•
Een familie-uitje tijdens het Paasweekend. Gidsen waren Janneke Dijs en Roely
Luyten.
•
Het jaarlijkse excursieweekend van IVN-De Haag. Albert Steenbergen en Henk
Mulder hebben een lezing verzorgd en 3 excursies in de Wieden en de Weerribben.

Kuunderpunter
De Kuunderpunter KU11 vaart in de maanden mei tot en met september met gasten, regulier
op zaterdag vanaf 13.30 en dan soms met een IVN-gids. De afgelopen jaren werd een groot
deel van deze vaartochten afgelast bij gebrek aan deelnemers. In 2018 was voor 5 reguliere
vaartochten een IVN-gids beschikbaar. Die tochten zijn daarom beschouwd als IVN/KNNVroosterexcursies en kregen de bijbehorende publiciteit. Deze 5 vaartochten met de KU-11
hadden in totaal 23 deelnemers, een mooi resultaat!
Campagnes
- Over ’t Hek
Onze afdeling heeft dit jaar niet deelgenomen aan Over ’t Hek, omdat het niet is gelukt om
tijdig voldoende bezetting voor de stand te mobiliseren.
- Buitenfestival Staatsbosbeheer
Op Pinkstermaandag 21 mei hebben we weer meegedaan aan het Buitenfestival van SBB bij
het bezoekerscentrum in Ossenzijl. Enkele IVN-gidsen hebben een stand bemand, waarbij er
van alles te bekijken en te beleven viel. Alle werkgroepen van IVN NWO kwamen aan bod.
Mensen konden door een kijker kijken, kinderen konden waterdiertjes bekijken en in de stand
stonden vele materialen tentoongesteld. Tevens lagen er informatiefolders over de
verschillende werkgroepen en IVN NoordWest- Overijssel en IVN landelijk. ’s Middags
konden bezoekers deelnemen aan de gezinsexcursie “Wie leven er in het moeras”. De dag en
onze stand werden goed bezocht, de excursie is helaas afgelast i.v.m. gebrek aan deelnemers.
- Slootjesdag
Op 10 juni vond – in aansluiting op de landelijke IVN-Slootjesdagen – onze jaarlijkse
Slootjesdag plaats bij het Buitencentrum in Ossenzijl. Enkele IVN-gidsen hebben de
organisatie op zich genomen. Iedereen kon tussen 12.00 en 16.00 uur wateronderzoek
uitvoeren en op zoek naar waterdiertjes rondom het Buitencentrum te Ossenzijl. Er kwamen
ca. 125 bezoekers bij de stand en er hebben ca. 35 kinderen deelgenomen.
- Oktober paddenstoelenmaand
We hebben ons weer aangesloten bij de campagne “Oktober Paddenstoelenmaand” van IVN
Landelijk. Dit door in de maand oktober 2 rooster-excursies te organiseren, waarbij het accent
lag op paddenstoelen: Paddenstoelen op de Bisschopsberg en de Paddenstoelen determinatieavond. Dit in combinatie met de drukbezochte (40 deelnemers!) lezing
“Paddenstoelen in Drenthe” op 15 oktober.
Gidsenbijeenkomsten en bijscholing voor gidsen
Minimaal 1 keer per jaar verkennen we met de gidsengroep een gebied in onze omgeving en
delen we onze kennis over de natuur met elkaar. In 2018 hebben we op 22 april met een kleine
groep een prachtige wandeling op de Blesdijkerheide gemaakt.

In augustus 2018 heeft Willem-Jan Hoeffnagel voor de gidsen een inspirerende bijscholing
over vlinders en libellen verzorgd. De cursus bestond uit een theorieochtend in
Steenwijkerwold en een praktijkdag in het Woldlakebos. Er waren 9 deelnemers, waarvan 5
gidsen.

