Visiedocument toekomstige IVN-afdeling Norg-Roden

Inleiding
De besturen van de IVN-afdelingen Norg en Roden zijn na rijp beraad tot de conclusie
gekomen dat een samenvoeging van beide afdelingen tot belangrijke voordelen kan leiden en
dat de levensvatbaarheid in de toekomst van een IVN-afdeling Norg-Roden groter is dan die
van beide afdelingen op zichzelf.
Samenvoeging heeft een aantal praktische voordelen. Zo wordt het makkelijker om
bestuurs- en andere functies in te vullen, er is immers nog maar de helft van het aantal
bestuursleden nodig, het aantal werkgroepcoördinatoren wordt kleiner, er hoeft nog maar
één website onderhouden te worden etc. Daarnaast zal het makkelijker worden om projecten
op te zetten doordat we over meer menskracht beschikken. De leden zullen uit een groter
aanbod aan activiteiten kunnen kiezen, de werkgroepen worden groter en de gebundelde
kennis en ervaring nemen toe. We worden twee keer zo groot en daarmee een belangrijkere
factor in onze gemeente als het gaat om natuur, milieu en leefomgeving. Onze stem in
Noordenveld wordt krachtiger. Daarbij moet opgemerkt worden dat we de samenwerking
koesteren met de afdeling Peize, die met belangstelling onze plannen volgt en te zijner tijd
misschien ook wil toetreden.
Lokale verschillen zullen blijven bestaan en zullen gerespecteerd worden. Initiatieven
voor plaatselijke activiteiten zullen dan ook beslist tot de mogelijkheden blijven horen.
Een fundamentele voorwaarde voor succesvolle samenvoeging is dat we één visie
onderschrijven over de doelstellingen van de beoogde afdeling Norg-Roden.
Visie
Zoals ook nu al statutair in beide afdelingen is vastgelegd gaan wij uit van de visie zoals
die geformuleerd is door IVN-Nederland. Op lokaal niveau zal deze tekst aangevuld en
aangepast worden aan de heersende cultuur, de geschiedenis van de afdeling en de
mogelijkheden in het werkgebied. Het is een raamtekst die door iedere afdeling op eigen
manier gestalte zal krijgen.
In de afdelingen Norg en Roden blijkt de uitleg van de landelijke visie in hoge mate
overeen te komen en zijn de verschillen eerder wederzijdse aanvullingen dan
tegenstrijdigheden.
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Belangrijk is de vaststelling dat onze IVN-afdelingen verenigingen zijn van
natuurminnende mensen, die natuur en milieu in de eigen woon- en leefomgeving zeer aan
het hart gaat en die bereid zijn om hun
Visie IVN-Nederland
IVN werkt aan een duurzame samenleving.
Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf
in aanraking te brengen met de natuur, zij zich
pas écht bewust worden van de waarde ervan. Ze
voelen zich gezonder en gelukkiger. En gaan
duurzamer om met hun leefomgeving. Daarom
laten wij jong en oud de natuur van dichtbij
beleven. Dit doen we thuis, in de achtertuin, in de
wijk, op school, op het werk en in de Nederlandse
natuur.
Natuur is onze basis; we hebben de natuur
nodig en zijn zelf onderdeel van de natuur. Een
gezonde natuur en natuurcontact hebben
positieve effecten op gezondheid van mensen,
sociale cohesie, economie, veiligheid en vice versa.
Deze wisselwerking werkt ook andersom, weinig
contact met de natuur en een ongezonde
leefomgeving hebben negatieve effecten op onze
gezondheid en welzijn. Zorg voor de natuur is
niet alleen van belang voor nu, maar ook voor
onze toekomstige generaties.

dorpsgenoten te laten delen in hun
enthousiasme en te laten profiteren van hun
kennis. Dit doen we door het organiseren van
excursies, lezingen, cursussen en andere
educatieve activiteiten rond natuur en milieu,
niet alleen voor volwassenen, maar vooral
ook voor kinderen.
Naast deze activiteiten, bedoeld voor alle
medebewoners van ons werkgebied, is de
IVN-afdeling ook de vereniging waar
mensen met specifieke kennis en interesses
elkaar treffen en gezamenlijk activiteiten
ondernemen of onderzoek doen. In
werkgroepen met speciaal interessegebied
wordt dat georganiseerd en deze groepen
moeten een zekere grootte hebben om
succesvol te kunnen opereren.
De zorg voor natuur en groene
leefomgeving in de eigen gemeente is een
belangrijk motief van mensen om lid te
worden van een IVN-afdeling of die als

donateur te ondersteunen. Het zijn de leden en donateurs die het karakter en de sterkte van
de afdeling bepalen. In de huidige tijd wordt veel van de burgers gevraagd en voor jonge
gezinnen blijft er dikwijls nauwelijks meer tijd over voor deelname aan verenigingen. Net als
veel andere verenigingen zien ook de meeste IVN-afdelingen zich geconfronteerd met een
toenemende vergrijzing. Het zijn vaak gepensioneerden die regulier actief bijdragen. Om
toch ook meer jongere mensen te betrekken bij activiteiten willen de besturen van IVN-Norg
en Roden zich naast de structurele activiteiten tevens gaan richten op tijdelijke projecten en
mensen uitnodigen daaraan ad hoc mee te doen.
De IVN-afdelingen, Norg-Roden en Peize, willen een duidelijke rol spelen in het natuur-,
milieu- en leefomgevingsbeleid van de gemeente en de in de gemeente opererende
terreineigenaren en -beheerders. Hiervoor willen we goede en constructieve contacten met
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deze instanties onderhouden. Een opbouwende en positieve houding vormt ons
uitgangspunt, in de overtuiging dat op die manier het meest te bereiken valt. Dat neemt
overigens niet weg dat we, wanneer we dat als vereniging noodzakelijk achten, op een
zakelijke manier van wettelijke mogelijkheden tot bezwaar tegen plannen of ontwikkelingen
gebruik zullen maken.
Overwegingen bij samenvoeging
Met een gedeelde visie als hierboven beschreven is samenvoeging van IVN-Norg en IVNRoden in vele opzichten aantrekkelijk. Natuurlijk zal het proces van samenvoeging de nodige
aandacht en inspanning vergen, maar we verwachten dat daarvan ook een stimulans uit zal
gaan om weer eens te bedenken hoe leuk en zinnig het is om iets te doen in en aan IVN.
Goede ideeën van leden en iedereen die geïnteresseerd is in IVN en de doelen die we
nastreven, zullen we graag met aandacht bekijken.
Het zijn de leden die de kracht van de afdeling uitmaken. Naarmate we actiever zijn
wordt er meer een beroep op de afdeling gedaan om excursies te leiden, cursussen te
organiseren, lessen te verzorgen, deel te nemen aan markten, artikelen te schrijven, soorten te
inventariseren et cetera. Voor al die activiteiten moeten mensen gemobiliseerd worden, die
deelnemen op reguliere basis of ad hoc.
Er moet efficiënt gebruik gemaakt worden van sociale en andere media. Daarvoor hebben
we een groep mensen nodig met technische kennis van zaken en goede contacten met lokale
media als de pers en websites in de gemeente.
We moeten een goed vergoedingenbeleid hebben, zowel voor declaraties door leden als
voor vergoeding voor activiteiten ten behoeve van externe instanties. We verzorgen lessen,
helpen bij maatschappelijke stages, denken mee over vergroening rond gebouwen en in
wijken en allerlei andere zaken in onze gemeente en regio. Voor de financiële afhandeling van
dergelijke activiteiten moeten duidelijke regels gemaakt worden.
Een belangrijk punt van aandacht voor de afdeling is het bereiken van die inwoners van
onze dorpen die niet zo snel de natuur intrekken en voor wie de groene leefomgeving
kennelijk niet hoog op hun prioriteitenlijstje staat. Het zijn vooral de medebewoners die al
begaan zijn met natuur en duurzaamheid die we bereiken. Eén van de taken van IVN is
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zoveel mogelijk mensen te wijzen op het grote belang van een verstandige omgang met onze
natuur en het milieu.
Het is zaak om te blijven werken aan verjonging van de afdeling. Ieder idee om dat te
bereiken is meer dan welkom. In ieder geval zal aan activiteiten voor de jeugd veel aandacht
besteed worden, waarbij getracht zal worden ook de ouders te betrekken. Op die manier
leren deze jonge gezinnen ons kennen.
Onze groep gidsen moet versterkt worden. Een gidsencursus levert altijd nieuwe actieve
leden op en met een sterke groep gidsen kunnen we externe aanvragen effectief honoreren.
Bestuur
Het bestuur van de nieuwe afdeling zal worden samengesteld uit leden uit beide huidige
afdelingen. De voorzitter en de vicevoorzitter komen uit een verschillende (huidige) afdeling
en worden ieder in functie gekozen voor vier jaar. De andere functies worden door het
bestuur verdeeld, eveneens voor vier jaar. Naast een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en
penningmeester kan gedacht worden aan een lid dat projecten/werkgroepen in portefeuille
krijgt.
Mogelijke samenstelling van het bestuur
1.Voorzitter
2.Vicevoorzitter
3.Secretaris
4.Penningmeester
5.Projectleider
6.Contactpersoon werkgroepen
Bij de invulling van bovengenoemde functies zal ernaar gestreefd worden een goede
balans tussen de beide dorpen te bewaren.
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Werkgroepen
De werkgroepen die in beide afdelingen bestaan worden samengevoegd. Werkgroepen
die slechts in één afdeling bestaan worden onder de aandacht gebracht van de leden in het
andere dorp.
Uitgaande van de huidige stand van zaken zal de nieuwe afdeling in ieder geval de
volgende werkgroepen hebben.
Flora
Vlinders
Vogels
Paddenstoelen
Gidsen
Milieu en beleid
Jeugd - scharrelkids
Redactie, website en pr
Vorming van nieuwe werkgroepen is natuurlijk altijd mogelijk. Te denken valt aan
werkgroepen insecten, amfibieën en reptielen, zoogdieren en natuurfotografie.

Bestuur afdeling Norg
Albert Flokstra, voorzitter

Bestuur afdeling Roden
Henk van den Brink, voorzitter
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