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IVN gaat voor de jeugd
In 2010 bestond IVN 50 jaar. Dat jubileum is uitgebreid gevierd, 

en terecht. Toch zouden we er ook weer niet te lang bij stil moe-

ten staan. Want als vijftigjarige heb je nog zo veel tijd vóór je!

Vorig jaar schreef ik in mijn voorwoord bij het Jaarverslag 2009: ‘Een belangrijke NME-
focus ligt op het bereiken van de jeugd. Veel jongeren raken steeds meer vervreemd van de 
natuur. Zo is ook hun besef over de natuurlijke voedselketen geminimaliseerd, laat staan 
dat zij nog weet hebben van het wereldwijde belang van biodiversiteit en duurzaamheid 
voor het veiligstellen van onze habitat: de aarde. Samen met anderen bijdragen aan het 
herstellen van de verbinding tussen jeugd en natuur behoort dan ook tot de belangrijke 
aandachtspunten van IVN.’ 
Die focus op onze jeugd houden we. Sterker nog: de aandacht voor jeugd en jongeren staat 

nu met stip op één. Zo organiseerden we het afgelopen jaar voor de eerste keer 
de Stimuleringsprijs Jeugd en Jongeren. De afdelingen Eemland, Deventer en 
Oost-Veluwezoom gingen elk met een hoofdprijs van €2.500,- naar huis. Dingt 
uw afdeling dit jaar mee naar één van de stimuleringsprijzen? Het gaat dan uiter-
aard niet zo zeer om het geldbedrag, al is het wel mooi om met zo’n bedrag aan 
de slag te kunnen en uw plannen nog beter tot uitvoering te kunnen brengen. 
Het gaat vooral om het effect. We willen op allerlei manieren zo veel mogelijk 
IVN’ers stimuleren om activiteiten en evenementen te ontwikkelen waardoor 
jongeren de natuur op een fijne, intensieve manier beleven. Zij zijn tenslotte 
de beslissers en beleidsmakers van morgen, zij moeten straks de juiste keuzes 
maken en voor groen beleid kiezen. Zo dragen wij als IVN bij aan een goede, 
duurzame toekomst!
Hoe is het met de beleidsmakers van nu? IVN heeft hen in september 2010 

tijdens het symposium ‘Ieder Kind Heeft Recht Op Natuur’ nadrukkelijk gewezen op 
het belang van natuur voor onze kinderen. De bijbehorende petitie heeft veel handtekenin-
gen en publiciteit opgeleverd. 
Twee maanden later, in november hadden we als IVN’ers ons eigen feest. Ruim duizend 
enthousiaste leden kwamen op de landelijke ledendag bij elkaar in Hilversum om het jubi-
leum te vieren. En om inspiratie op te doen! Zo veel IVN’ers bij elkaar, dat levert een schat 
aan ideeën op. De ene afdeling stimuleert de andere en ook voor het bestuur was de dag een 
steun in de rug. Want 2010 is het eerste jaar geweest van het meerjarig plan (2010-2013) 
waarin ons beleid gericht is op het dichter bij elkaar brengen van het landelijk bestuur en 
de afdelingen. Het bestuur hoort graag wat uw plannen zijn en hoe u de komende 50 jaar 
IVN ziet. 
Bijzonder eigenlijk: over 50 jaar zijn de kinderen van nu volwassenen. Ik hoop dat het 
volwassenen zijn die met een goed gevoel terugkijken op een jeugd met mooie, spannende 
belevenissen in het bos, langs de sloot of gewoon in hun eigen tuintje. Laten we afspreken 
dat we als IVN daar een steentje aan bijdragen.

Chris Hofkamp, voorzitter IVN 
Vereniging voor Natuur- en 

Milieueducatie

IVN jaarverslag 2010
Mensen meer kennis bijbrengen over natuur, milieu en landschap. Hen bewust maken van de 
eigen leefomgeving. De betrokkenheid bij een duurzame samenleving vergroten. Daar zetten 
beroepskrachten en vrijwilligers van IVN zich dagelijks voor in. In dit jaarverslag een impres-
sie van de vele activiteiten en projecten die IVN in 2010 heeft uitgevoerd. Een jaar waarin het 
50-jarig jubileum uitgebreid werd gevierd. En waarin Vereniging en Stichting gezamenlijk de 
eerste stappen hebben gezet om in de toekomst nog meer jeugd en jongeren te betrekken bij 
natuur.
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Een stijgende lijn
In 2050 wonen er meer dan 9 miljard mensen op onze aarde, 

waaronder veel kleinkinderen van huidige IVN’ers. graag laten 

we ook hen genieten van onze prachtige natuur en landschap. 

Dat lukt alleen als we ons nu verbinden met die natuur en ons daarvoor hard maken. Dat is 
dan ook de dagelijkse drijfveer voor de IVN-beroepskrachten en -vrijwilligers. Educatie en 
communicatie over natuur, milieu en duurzaamheid is onze passie.
Gelukkig wordt deze passie voor duurzaamheid steeds breder gedeeld. In de buitenwereld 
doen zich dan ook tal van kansen voor:
• Duurzaamheid blijft een groeimarkt. Verantwoord voedsel, duurzame energie, water-
 kwaliteit, klimaatadaptatie, vitaal platteland, biodiversiteit, groene recreatie, verrommeling 
 van het landschap, de afstand tussen kind en natuur en groen in de stad zijn belangrijke  
 thema’s nu en voor de komende jaren. De transitie naar een duurzame samenleving  
 lijkt nog maar net begonnen. Het bedrijfsleven staat steeds meer open voor duurzaam- 
 heid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
• Het besef is groeiende dat Natuur en milieueducatie niet vooral ‘iets leuks voor kinderen’  
 is maar een belangrijk beleidsinstrument waarmee beleidsdoelen effectiever en efficiënter  
 behaald kunnen worden dan alleen met fysieke investeringen, fiscale facilitering of regel- 
 geving. Hiermee is NME een kernvoorwaarde voor beleidsdoelen rond duurzaamheid! 

2010 was ook het jaar waarin een nieuw kabinet bestaande uit VVD en CDA met gedoog-
steun van de PVV aan trad. Op een aantal terreinen betekent dit kabinet een frisse wind, 
er wordt ingezet op een slankere en meer slagvaardige overheid die ruim baan maakt voor 
ondernemerschap. Helaas lijkt het kabinet duurzaamheid niet hoog op de agenda te heb-
ben. Voldoen aan internationale verplichtingen lijkt de voornaamste ambitie. Dit is slecht 
nieuws voor natuur en milieu. Voor IVN betekent het dat we het eigen ondernemerschap 
maximaal willen stimuleren en de verbinding met onze achterbannen versterken. 

In 2010 werd het 50-jarig jubileum van IVN uiteraard uitbundig gevierd. Een hoogtepunt 
was de jubileumconferentie op kasteel Groeneveld waar IVN samen met het Natuurcollege 
en IVN de campagne ‘Ieder kind heeft recht op natuur!’ startte. Meer dan 30 organisaties 
ondertekenden het manifest dat uiteindelijk moet leiden tot een aanpassing van het Kinder-
rechtenverdrag van de Verenigde Naties. De zorg over zoveel kinderen wereldwijd die zo 
ver weg van de natuur opgroeien werd breed gedeeld.

2010 was een goed jaar voor de IVN-beroepsorganisatie. De stijgende lijn van 2009 werd 
doorgezet. De strategie van de IVN-beroepsorganisatie werd onder de noemer van ‘visie, 
verbinding en ondernemerschap’ verder aangescherpt. Kernpunten zijn vraaggericht opere-
ren, de landelijke synergie benutten en ons effect meetbaar maken. IVN richt zich dus op 
groei op meerdere dimensies. Groei voor duurzaamheid, elke dag weer!

Jelle de Jong, 
algemeen directeur IVN
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Recente en verdere  
organisatieontwikkeling
Het besef in de maatschappij dat wij zuinig om moeten gaan met 

natuur en milieu is de laatste jaren sterk toegenomen, net als 

het besef dat je niet jong genoeg kan beginnen om kennis en 

belangstelling voor natuur te kweken. 

Een constante spanning tussen economische belangen en de noodzaak om zuinig om te 
gaan met onze natuurlijke hulpbronnen en ons klimaat beheersen het maatschappelijk de-
bat onder de brede term ‘duurzaamheid’. In dit maatschappelijk krachtenveld opereert IVN 
met een unieke organisatie, diep verankerd in de samenleving.

De missie van IVN is ‘het bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrek-
ken bij natuur, milieu en landschap’. IVN wil het leven van mensen verrijken door hen te 
laten leren van natuur, IVN wil mensen laten nadenken over hun gedrag en hen motiveren 
tot milieubewust handelen.
Bij kinderen, jongeren en volwassenen in dit land wil IVN bewustzijnsgroei (hoofd) en 
motivatie (hart) ten aanzien van natuur en milieu vergroten zodat er bewust gedrag ontstaat 
(handen). We gaan voor ‘educatie die raakt’. IVN is de grootste speler op de markt van 
Natuur- en Milieueducatie (NME) en daarmee de grootste groene informele opleidingsor-
ganisatie van Nederland. De activiteiten van IVN hebben een direct en indirect bereik van 
jaarlijks vele miljoenen Nederlanders die kennismaken met allerlei aspecten van natuur en 
milieu.

VERENINgINg IVN

IVN heeft een vereniging van 20.000 deskundige leden, georganiseerd in 173 lokale afde-
lingen. De kernactiviteiten van de vereniging IVN zijn:
• Opleiden van mensen in natuur- en milieu. De ‘natuurgidsencursus’ is de landelijk  
 bekende, bijna twee jaar durende opleiding waarbij mensen worden opgeleid tot natuur- 
 gids (met soms specialisaties als watergids of landschapsgids).
• Het verzorgen van excursies in de natuur en tentoonstellingen over de natuur. Jaarlijks 
 maken grote aantallen mensen via IVN kennis met de natuur. 
• Op andere wijze betrekken van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen bij de  
 natuur. Dit strekt van ‘knuffelen met dieren’ in Artis tot het op bezoek gaan bij  
 (dementerende) ouderen in verzorgingstehuizen met de zogenaamde IVN Natuurkoffer. 
  IVN-afdelingen zijn ook betrokken bij allerlei ruimtelijke ordeningsvraagstukken en het
 vergroenen van de stad.
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STIcHTINg IVN

De Stichting (beroepsorganisatie) IVN is mede opgericht om de vrijwilligers van de ver-
eniging professioneel te ondersteunen en projecten uit te voeren. Momenteel zijn hier circa 
130 beroepskrachten werkzaam in vier regio´s (met elf provinciale consulentschappen) en 
een landelijk kantoor in Amsterdam. 

De vele activiteiten van de IVN-beroepsorganisatie kunnen worden geclusterd in drie ‘pijlers’:
• NME vrijwilligers. Een belangrijke inkomstenstroom vormt de subsidie van de  
 Nationale Postcode Loterij, daarnaast stellen provincies specifiek gelden beschikbaar  
 voor de ondersteuning van ‘groene’ vrijwilligers.
• NME beroepskrachten en onderwijs. Op verzoek van de provincies vervult IVN de rol  
 van ‘netwerkbeheerder’ en ‘kennismakelaar’ naar professionals in het NME veld die  
 bijvoorbeeld werkzaam zijn in gemeentelijke NME-centra.
• NME Nationale Parken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
 heeft aan IVN de opdracht verstrekt om zorg te dragen voor de educatie en communica- 
 tie voor elk van de Nationale Parken. 

In 2010 heeft de IVN-beroepsorganisatie gekozen voor vier strategische thema’s: groen, 
water, energie en landschap.

In het kader van het strategietraject ‘visie, verbinding en ondernemerschap’ is een omge-
vingsanalyse gemaakt. Hierin werd geconstateerd dat het draagvlak voor natuur in Ne-
derland onder druk staat. Bezuinigingen dreigen bij Rijk, Provincies en Gemeenten. De 
vanzelfsprekendheid van en sympathie voor natuur- en milieueducatie lijkt af te nemen. 
Steeds meer dient nadrukkelijk de toegevoegde waarde van NME als beleidsinstrument 
aangetoond te worden. Tegelijkertijd betreden steeds meer nieuwe partijen het NME-veld.

Tegelijkertijd zijn een groot aantal kansen gedefinieerd voor de komende jaren:
• Duurzaamheid is een groeimarkt. Verantwoord voedsel, duurzame energie, waterkwali- 
 teit, klimaatadaptatie, vitaal platteland, biodiversiteit, groene recreatie, verrommeling  
 van het landschap, de afstand tussen kind en natuur en groen in de stad zijn belangrijke  
 thema’s nu en voor de komende jaren. De transitie naar een duurzame samenleving is  
 nog maar net begonnen. 
• Het besef neemt toe dat NME niet vooral ‘iets leuks voor kinderen’ is maar een serieus  
 beleidsinstrument waarmee beleidsdoelen effectiever en efficiënter behaald kunnen  
 worden dan alleen met fysieke investeringen, fiscale facilitering of regelgeving. 
• Veel partners staan open voor win-win samenwerking met IVN. Het acquisitiepotentieel  
 voor IVN is en blijft veel groter dan wat we de afgelopen tijd hebben kunnen realiseren.
• De IVN vereniging is gestart met een ambitieus meerjarenbeleid waar wordt ingezet op  
 meer landelijke samenwerking, jeugd- en jongerenbeleid en versterking van het cursus- 
 huis. Dit biedt ook kansen voor de beroepsorganisatie. 
• De samenwerking in het landelijke NME-platform is veelbelovend. Het platform is goed  
 gepositioneerd om branche brede verbinding en vernieuwing aan te jagen. 
• Het bedrijfsleven staat steeds meer open voor duurzaamheid en maatschappelijk verant- 
 woord ondernemen. 

Voor de strategie voor 2011 en verder zijn een vijftal hoofdlijnen gedefinieerd. Ieder project 
zou aan deze punten getoetst moeten kunnen worden. 

1. Uitgangspunt: NME als beleidsinstrument. 
  Voor de transitie naar een duurzame samenleving zijn vier soorten interventies nood- 
  zakelijk: fysiek/technologisch, regelgeving, financieel/fiscaal en gedragsbeïnvloeding.  
  IVN staat voor de laatste categorie met communicatie, educatie en participatie voor  
  duurzaamheid. Hiermee is vaak met relatief weinig geld veel effect te bereiken. 
2. Rol: zo hoog mogelijk in de keten, regisseur en kennismanager. 
  We positioneren IVN zo hoog mogelijk in de ‘keten’, bij voorkeur als regisseur en  
  kennismanager. De ‘keten’ start bij duurzaamheidsdoelen van een opdrachtgever (punt 1 
  van de strategie) en eindigt bij groeiend bewustzijn en motivatie voor gedragsverande- 
  ring bij doelgroepen (punt 5 van de strategie). Een regisseur adopteert belangrijke  
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  thema’s, zoekt bestuurlijke verankering en financiering en mobiliseert partners vanuit  
  de netwerken. 
3. Netwerken: onze focus ligt bij het versterken van NME-beroepskrachten, NME-vrijwilligers  
 en NME nationale parken. 
  Dit zijn (intermediaire) doelgroepen met daaraan gekoppelde financieringsstromen.  
  Voor elk van deze partijen trachten we de rollen van regisseur, kennismanager en ook  
  fondsenwerver zo goed mogelijk in te vullen. IVN werkt vraaggericht. We betrekken  
  onze partners bij de ontwikkeling van programma’s, projecten en producten en brengen 
  hen in positie om hun werk optimaal uit te kunnen voeren.
4. Synergie: we streven naar het benutten van onze landelijke kracht. 
  We streven naar landelijke uitstraling en landelijke impact. We doorbreken de ver- 
  snippering bij beroepsorganisatie en vereniging. We kiezen voor een beperkt aantal  
  projecten met grote impact. De beste projecten uit de regio worden verspreid en waar  
  mogelijk opgeschaald. Hierdoor vergroten we de impact en verlagen we ook de kosten. 
5. Effect: we durven ons te verbinden aan meetbare resultaten. 
  De IVN-beroepsorganisatie speelt vaak een intermediaire rol. Juist daarom is het van  
  belang om continu het beoogde eindresultaat in beeld te houden: groei van bewustzijn  
  en motivatie ten aanzien van duurzaamheid bij kinderen, jongeren en volwassenen.  
  Dat is immers de wijze waarop we bijdragen aan de totstandkoming van een meer  
  duurzame samenleving. We streven ernaar om het effect van onze inspanningen meet- 
  baar te maken. 

Projecten 2010
Stichting IVN is een projectgefinancierde organisatie. De omzet van de projecten is, ten op-
zichte van 2009 gedaald met ca. €1,5 miljoen en bedroeg €9,3 miljoen. Tegelijkertijd nam 
de post onderhanden werk toe met ruim €1 miljoen ten opzichte van 2009. Dit alles heeft 
geresulteerd in een batig saldo ad €200.994 dat is toegevoegd aan de continuïteitsreserve 
van de Stichting IVN die daardoor nu €1.022.411 bedraagt. 

De Raad van Toezicht heeft eerder bepaald dat het weerstandsvermogen van de Stichting 
IVN minimaal 25% zou moeten zijn van de jaarlijkse personeelskosten (in 2010 totaal 
€6,17 miljoen). Weliswaar is dit kengetal gestegen van 11,25% in 2009 naar 16,5% in 
2010 maar het blijft daarmee nog onder het beoogde niveau en zeker onder het niveau van 
door de VFI ingestelde richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’. Er is bij deze omvang van het ver-
mogen en de benodigde liquiditeit nog geen beleggingsbeleid geformuleerd. Waar mogelijk 
worden kortlopende spaar- en/of depositorekeningen aangehouden.

Financiering
NaTIoNalE poSTcoDE loTERIj

IVN is sinds 1996 begunstigde van de Nationale Postcode Loterij. Deze jaarlijkse bij-
drage stelt ons in staat om activiteiten ten behoeve van de vrijwilligers te financieren 
evenals activiteiten/projecten van de Stichting waarvoor geen of onvoldoende andere 
financiering is verkregen. In 2010 ontving IVN een bedrag van €1,5 miljoen uit de 
opbrengst van de loterij.

pRojEcTSubSIDIES

Daarnaast zijn projectsubsidies ontvangen van de ministeries van LNV, VROM en Buiten-
landse Zaken en fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds.

SME aDVIES

SME Advies (Innovatie en Duurzaamheid BV) is een volledige dochter van IVN. Vanuit 
deze BV worden projecten op het gebied van duurzaamheid uitgevoerd. SME werkt vanuit 
Utrecht met ruim 15 adviseurs.
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Bestuurlijke organen, directie en management
IVN STIcHTINg

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van de Stichting IVN bestond in 2010 uit de volgende leden: 
mevr. C. (Chris) Hofkamp (Voorzitter)  
mevr. A (Ali) Edelenbosch    
mevr. M. (Margreet) Hoogendorp  
mevr. B.K. (Barbara) van Dam    
mevr. J.A.J.M. (Jeannette) van Dongen.   
dhr. M.L.(Max) Leerentveld
mevr. E.W.A. (Elisabeth) Koek
In de Raad van Toezicht zijn statutair drie leden van het Landelijk Bestuur van de Vereni-
ging vertegenwoordigd. De voorzitter van het Landelijk Bestuur is tevens voorzitter van de 
RvT. 

De Raad van Toezicht vergaderde vijf maal met de directie. Aan de orde kwamen de orga-
nisatieontwikkeling van de beroepsorganisatie, de financiële ontwikkelingen en de externe 
beleidsontwikkelingen op landelijk- en provinciaal niveau.

Ondernemingsraad
IVN kent een Ondernemingsraad die, op grond van de omvang van de organisatie, in 2010 
bestond uit de volgende personen: de heren V.A. Dangeli, J.H.M. Eppink, K. Siderius en 
R.A. Vereijken (voorzitter) en de dames G.B. Flath, A. Grotenhuis ten HarkeI, I. van Huet 
en M.M. Winters.

Samenstelling Directie en Managementteam 
De heer J.G. de Jong  Algemeen directeur (directie)
De heer H. Bunte   Plaatsvervangend directeur (directie)
De heer J.A. Vreman  Controller
Mevrouw T.G.J. Reiche  Directeur externe betrekkingen
De heer W.J. Renkema  Regiodirecteur Noord 
Mevrouw A.J. Adema  Regiodirecteur Midden
Mevrouw D.I. Teeling  Regiodirecteur West
De heer B.G.M. Huisman  Regiodirecteur Zuid

IVN VERENIgINg

Leden Landelijk Bestuur per 31 december 2010
Het landelijk bestuur van de Vereniging IVN bestond in 2010 uit de volgende leden:
Mevrouw Chris Hofkamp (Voorzitter)  
Mevrouw Ali Edelenbosch   
De heer Max Leerentveld 
De heer Romano van der Meijden
De heer Gert Mensing
De heer Arie Boersma
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Organisatiestructuur
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2009

cao

De CAO Welzijn is voor IVN verplicht verbindend verklaard. Hierin worden voor alle 
medewerkers, inclusief de directie, de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden geregeld. 
IVN heeft de pensioenvoorziening van de medewerkers ondergebracht bij het pensioen-
fonds PGGM.

IVN is lid van:

Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)  •  www.nov.nl

World Conservation Union IUCN  •  www.iucn.nl 

Foundation for Environmental Education (FEE)-Nederland  •  www.fee-international.org

Supportgroep Dutch Caribbean Nature Alliance  •  www.dcnanature.org
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financiën
Balans per 31 december 2010 IVN Nederland na resultaat-
bestemming
De balans en staat van baten en lasten over 2010 is door de Raad van Toezicht vastgesteld 
en goedgekeurd in de vergadering van 8 juni 2010. De Raad stelt de resultaatbestemming 
vast in overeenstemming met de resultaatverdeling zoals opgenomen in de staat van baten 
en lasten.

Bedragen in euro’s

acTIVa

Materiele vaste activa

Voorraden

Onderhanden werk

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal

paSSIVa

Reserves
Bestemmingsreserve projecten

Bestemmingsreserve voorlichtingsmat

Continuïteitsreserve

Reserve vereniging IVN

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Voor de volledige jaarrekening ga naar: www.ivn.nl (over IVN, jaarverslagen).

0

0

1.029.419

114.519

31-dec-10

460.619

47.603

3.647.735

1.912.003

1.544.291

7.612.251

1.143.938

500.000

5.968.313

7.612.251

143.713

25.412

643.898

122.942

31-dec-09

184.525

117.770

2.215.421

1.926.083

2.000.145

6.443.944

935.965

550.000

4.957.979

6.443.944
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Staat van baten en lasten 

Bedragen in euro’s

Totaal beschikbaar voor de doelstelling

bESTEED aaN DoElSTEllINgEN

Vereniging en vrijwilligers

Nationale Parken en natuur

Onderwijs en educatie

Duurzaamheid en participatie

Landschap en water

SME Overige

Totaal besteed aan projecten

Mutatie onderhanden werk personeel

Vennootschapsbelasting

Som der lasten

Overschot / tekort

RESulTaaTbESTEMMINg

Overschot/tekort is toegevoegd/onttrokken aan

Bestemmingsreserve projecten
Bestemmingsreserve voorlichtingsmateriaal
Continuïteitreserve
Reserve vereniging IVN

2010
Realisatie

10.191.099

2.539.102
 

2.886.941

2.680.427

1.179.150

289.879

1.184.811

10.760.310

-792.085

14.901

9.983.126

207.973

10.191.099

-143.713
-25.412

385.521
-8.423

207.973

VERklaRINg

Hierbij verklaren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van IVN dat:
• Deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het  
 vermogen en van het resultaat en alle toelichtingen bevat die nodig zijn voor dit getrouwe  
 beeld en voor de wet- en regelgeving waaraan IVN is onderworpen.
• Het verslag geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en van de  
 gang van zaken gedurende het boekjaar. De overige gegevens zijn niet in strijd met de  
 jaarrekening en het jaarverslag,
• De jaarrekening kan als volgt worden geïdentificeerd:
 Continuïteitsreserve: € 1.029.419
 Resultaat:  €    207.973

Amsterdam, 9 juni 2011
Jelle de Jong
Chris Hofkamp

2010
Begroting

11.790.600

2.571.835

3.021.842

2.799.396

1.252.387

301.265

1.124.974

11.071.699

435.191

0

11.506.890

283.710

11.790.600

0
0

283.710
0

283.710

2009
Realisatie

11.638.898

2.357.141

3.403.555

2.552.332

949.115

556.803

754.715

10.573.661

792.668

5.689

11.372.018

266.880

11.638.898

43.713
0

209.114
14.053

266.880
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Aan: het bestuur van Stichting IVN Nederland 

De in dit jaarverslag 2010 opgenomen paragraaf finan-
ciën (pagina 10 en 11), bestaande uit de samengevatte 
geconsolideerde balans per 31 december 2010 en de 
samengevatte geconsolideerde staat van baten en las-
ten over 2010, is ontleend aan de gecontroleerde jaar-
rekening van Stichting IVN Nederland te Amsterdam over 
2010. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt 
bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 9 juni 
2011. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting 
daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die 
hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze contro-
leverklaring van 9 juni 2011.

De paragraaf financiën bevat niet alle toelichtingen die 
zijn vereist op basis van Richtlijn 650 voor fondsenwer-
vende instellingen van de Nederlandse Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Het kennisnemen van de paragraaf 
financiën kan derhalve niet in de plaats treden van het 
kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van 
Stichting IVN Nederland.

Verdeling kosten naar doelstelling

Bedragen in euro’s x 1.000

Uitbesteed werk
Salarissen en sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Afschrijving
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten

Totaal kosten naar doelstelling

Aantal personeelsleden
Aantal fte’s

Totaal bezoldiging bestuurders 
Totaal bezoldiging toezichthouders

2010
Begroting

2.638
6.366

372
520
136
601
439

11.072

142
116

225.843
0

2009
Realisatie

3.278
5.578

387
384

87
532
328

10.574

142
108

149.783
0

2010
Realisatie

2.398
6.245

425
530

83
551
528

10.760

142
116

225.843
0

1
816

1.253
102
127

16
122
103

2.539

2
619

1.649
134
168

22
160
135

2.887

3
527

1.566
127
159

21
152
128

2.680

4
390
574

47
58

7
56
47

1.179

5
23

156
13
16

2
15
13

238

In de kostenverdeelstaat worden de directe en de indirecte kosten toegewezen aan de doelstelling. Bij directe 

kosten is de relatie tussen de geleverde prestatie en de behaalde doelstelling direct aanwijsbaar. De directe kos-

ten worden voor 100 procent toegerekend aan de bijbehorende hoofdgroep. Bij indirecte kosten is er geen directe 

relatie tussen de geleverde prestatie en de behaalde doelstelling. Deze indirecte kosten worden over de verschil-

lende hoofdgroepen op basis van een verdeelsleutel toegerekend. Die verdeelsleutel is het gemiddelde aantal 

medewerkers dat gedurende het jaar is ingezet voor de activiteiten in een hoofdgroep. Daarbij wordt in de begro-

ting uitgegaan van de begrote formatie en bij de realisatie van de werkelijke gemiddelde bezetting in het boekjaar.

• Kosten werving baten: De kosten van werving baten worden toegerekend aan de projecten.

• Kosten beheer en administratie: De kosten van beheer en administratie worden toegerekend aan de projecten.

VERaNTWooRDElIjkHEID VaN HET bESTuuR 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het op-
stellen van de paragraaf financiën in overeenstemming met 
de grondslagen zoals beschreven in de door ons gecontro-
leerde jaarrekening 2010.

VERaNTWooRDElIjkHEID VaN DE accouNTaNT 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over 
de paragraaf financiën op basis van onze werkzaamheden, 
uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waar-
onder Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren betref-
fende samengevatte financiële overzichten”. 

ooRDEEl 

Naar ons oordeel is de paragraaf financiën in alle van materieel 
belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaar-
rekening van Stichting IVN Nederland voor het jaar geëindigd 
op 31 december 2010 in overeenstemming met de grondsla-
gen zoals beschreven in de door ons gecontroleerde jaarreke-
ning 2010.

Amsterdam, 14 juli 2011
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door drs. J.L. Sebel R

6
23
21

2
2
0
2
2

52

Doelstellingen*

* Doelstellingen:
1 Vereniging en vrijwilligers 
2 Nationale Parken 
3 Onderwijs en educatie 
4 Duurzaamheid 
5 Landschap
6 Water

SME overige

0
1.026

0
0

15
44

100

1.185

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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NME-vrijwilligers
Vrijwilligers zijn het hart van IVN. Met hun activiteiten werken 

ze aan bewustwording over natuur, milieu en landschap. ze 

bereiken hiermee ongeveer twee miljoen Nederlanders per jaar. 

Dat gebeurt met natuurexcursies, cursussen, tentoonstellingen 

en opleidingen. 

Stichting IVN biedt de vereniging advies en bestuurlijke ondersteuning, trainingen en op-
leidingen. De vrijwilligersconsulenten zijn vanuit de provinciale consulentschappen de ver-
bindende schakel tussen afdelingen en beroepsorganisatie. Centraal vindt ondersteuning 
plaats via het Verenigingssecretariaat, Financiën, Ledenservice en Communicatie. IVN-
consulentschappen ondersteunen en versterken tevens in de opdracht van de provincies het 
provinciale vrijwilligersnetwerk op het gebied van natuur, milieu en landschap. 

226 NIEUWE NATUURgIDSEN Dit jaar rondden 226 mensen de IVN Natuur-
gidsencursus af. Deze tweejarige opleiding tot IVN Natuurgids resulteert in een landelijk 
erkend diploma. IVN-afdelingen verzorgen ook opleidingen tot zeegids, schoolgids, land-
schapsgids, excursieleider en watergids.

NATUUR-BELEEF-ESTAFETTE IN FLEVOLAND IVN Consulentschap Flevo-
land en vrijwilligers organiseerden tijdens de Groene Maand een estafette met bijzondere 
natuurervaringen voor publiek. De aftrap vond plaats in Zeewolde, waar een biodiver-
siteitswandeling werd gelopen. Daarna volgden Dronten en Lelystad met natuur-beleef-
activiteiten voor de jeugd en Almere met een wandeling naar de burlende herten in het 
Oostvaardersbos. 

SAMEN MET ANDEREN IN JE EIgEN OMgEVINg EEN BIJDRAgE LE-
VEREN AAN ENERgIEBESPARINg EN CO2

 De jaarlijkse netwerkdag van de 
Natuur- en Milieufederatie Utrecht en IVN stond in het teken van ‘Provincie Utrecht kli-
maatneutraal in 2040!’ Leden van natuur- en milieugroepen kunnen daarbij helpen, samen 
met enthousiaste buurtbewoners die aan de slag willen. De dag was druk bezocht. Maurits 
Groen gaf een lezing en er waren inspirerende workshops en discussies. 

RUIM 500 NATUUROUDERS HELPEN BASISSCHOLEN BIJ NATUUR-
ONDERWIJS Op 23 september organiseerde IVN Consulentschap Zeeland samen met 
de vier Zeeuwse NME-centra de provinciale natuurouderdag in Renesse. De dag is bedoeld 
om natuurouders te informeren over nieuwe ontwikkelingen en trends. Zeeland telt zo’n 
500 natuurouders: ouders of grootouders die kinderen en leerkrachten assisteren bij veld-
werk in de natuur. 

bIjVooRbEElD

bIjVooRbEElD

bIjVooRbEElD

bIjVooRbEElD
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NOORDELIJKE WERKDAg JEUgD EN JONgEREN IVN Consulentschap Gro-
ningen organiseerde een noordelijke werkdag voor vrijwilligers, die in het teken stond van 
jeugd en jongeren. Vrijwel alle vrijwilligersorganisaties waren aanwezig om beter inzicht 
te krijgen hoe jongeren op een educatieve manier betrokken kunnen worden bij natuur, 
milieu en duurzaamheid. 

WERK-DOEDAg VOOR IVN-VRIJWILLIgERS Zaterdag 27 november vond in 
NME-centrum ‘De IJzeren man’ (Weert) een werk- en doedag voor IVN-vrijwilligers 
plaats. Een zeer geslaagde, leuke en inspirerende dag over het betrekken van jeugd en jon-
geren bij de natuur. Zo’n zeventig deelnemers uit Brabant en Limburg volgden tijdens de 
dag workshops als ‘Buiten bunkeren’, ‘Kinderdoemiddag’ en ‘7PM’. 

LEDEN- EN INSPIRATIEDAgEN IN LIMBURg IVN Consulentschap Limburg 
participeert in de werkgroep DistrictsKaderVorming, die de deskundigheid en vaardigheid 
van vrijwilligers op provinciaal niveau vergroot. Het consulentschap ontsluit kennis en net-
werken voor vrijwilligers en biedt ondersteuning, organisatie en advies. De ledendag met 92 
deelnemers in januari, de inspiratiedag rondom biodiversiteit in maart met 30 deelnemers 
en de Brabants-Limburgse inspiratiedag met 60 deelnemers waarbij ‘best practices’ van 
het bereiken van jeugd en jongeren centraal stonden in november waren hier de concrete 
resultaten van. Ook vond ondersteuning plaats bij het opzetten en uitvoeren van de cursus 
Landschapsgids in Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 

SCHOOLgIDSENOPLEIDINg IN NATIONALE PARK DE HOgE VELUWE 
Ruim 30 natuurgidsen van Nationale Park De Hoge Veluwe hebben volgden een school-
gidsentraining die ontwikkeld is door IVN Consulentschap Gelderland. Het Park bood 
haar vrijwillige natuurgidsen deze training aan om extra vaardigheden en ideeën op te doen 
voor activiteiten met jeugd en jongeren. De schoolgidsentraining bestond uit twee bijeen-
komsten en een naslagwerk. 

KADERCURSUS ROOFVOgELS In samenwerking met de Vogelwacht Zuidwest 
Fryslân organiseerde IVN de derde en laatste editie van de succesvolle Roofvogelcursus, 
onderdeel van het educatieproject Wouw! De driedaagse cursus trok 29 belangstellenden 
en veel media-aandacht in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en een uitgebreide 
documentaire op Omroep Fryslân TV. Voor- en tegenstanders van de roofvogels volgden 
de cursus, bekeken de kwestie eens door andermans ogen en hielden de discussie levendig.

bIjVooRbEElD
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NME-beroepskrachten en 
onderwijs
IVN maakt zich sterk voor de kwaliteit van natuur- en milieu-

educatie (NME), voor een structurele plaats van NME in het  

onderwijs en een inbedding van NME in het overheidbeleid. 

Hierin zoekt IVN actief samenwerking met landelijke en regio-

nale organisaties die werkzaam zijn op het terrein van NME. 

Op verzoek van de provincies vervult IVN de rol van netwerkbeheerder en kennismake-
laar naar professionals in het NME-veld die bijvoorbeeld werkzaam zijn in gemeentelijke 
NME-centra. Op centraal niveau houdt IVN het NME-werkveld op de hoogte van trends 
en ontwikkelingen via de website NME Podium en netwerkbijeenkomsten.

KWALITEITSMETER De Kwaliteitsmeter NME is een onafhankelijk keurmerk voor 
lesmaterialen van NME (Natuur- en Milieueducatie) voor het basisonderwijs. Gecertifi-
ceerde screeners analyseren NME-producten op negen productaspecten. De uitkomst van 
de gemaakte analyse geeft inzicht in de sterke en zwakke kanten van het product. Alle 
gescreende producten komen terecht in de database Kwaliteitsmeter NME. Hierin staan 
producten geordend op thema, doelgroep en kwaliteit. In 2010 stonden er 510 producten 
met een goede beoordeling in de database.

BASISVOORZIENINg NME Basisvoorziening NME 2010-2014 biedt een basis 
NME-kennisinfrastructuur om het netwerk van uitvoerende NME-actoren in Nederland te 
ondersteunen. Bij de IVN-consulentschappen is voorlichting gegeven om ervoor te zorgen 
dat de NME-netwerken zoveel mogelijk NME Podium gebruiken om kennis en informatie 
te halen en te delen. 

LENTE IN DRENTHE IVN Consulentschap Drenthe beheert drie gemeentelijke scho-
lennetwerken en begeleidt deze 37 basisscholen structureel op het gebied van natuur- en 
milieueducatie. In 2010 werd binnen drie gemeentelijke scholennetwerken van Emmen het 
klimaatproject ‘Lente in Drenthe’ uitgevoerd, waaraan ruim 3600 leerlingen deelnamen. 
Het project is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Wageningen, SME Advies, 
provinciale en gemeentelijke milieudeskundigen en de Drentse Natuur- en Milieufederatie. 
Met de milieuambtenaar van de gemeente Emmen is een klimaatfietstocht door het cen-
trum van Emmen ontwikkeld. Onderdeel van het project is de website schoolbiologen.nl, 
die veel media-aandacht heeft getrokken.

bIjVooRbEElD
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NME-DAg NOORD-HOLLAND Er was veel belangstelling voor de provinciale 
NME-dag voor NME-professionals in Noord-Holland. Met gedeputeerde Bart Heller 
werd gesproken over de verdere professionalisering van NME. Ook waren er workshops 
over samenwerken met bedrijven, bestuurlijke sensitiviteit, serious gaming en de Noord-
Hollandse projecten Boerderijeducatie, Speelnatuur en Duurzame Scholen. 

NME IN BEELD ZUID-HOLLAND NME in beeld is een website, met een geïnte-
greerde googlemaps applicatie, die inzicht geeft in de verschillende spelers in het NME-
veld. Door de kaarten kan men zien in welke mate het primaire- en voortgezet onderwijs 
wordt bediend met thema’s als water, groen en biodiversiteit, klimaat en energie en afval. 
Ook is de beschikbaarheid van NME-ondersteuning voor het publiek zichtbaar. NME in 
beeld is ontwikkeld door IVN Consulentschap Zuid-Holland in samenwerking met het 
Zuid-Hollandse netwerk NME-diensten (ZON) en GDO.

ZEEUWSE ZONNEFABRIEK De Zeeuwse Zonnefabriek is een virtuele fabriek die 
bestaat uit een aaneenschakeling van zonnepanelen op de daken van 110 deelnemende 
basisscholen. De Zeeuwse Zonnefabriek brengt het belang van duurzame energie onder de 
aandacht bij leerlingen (basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs), ouders, scholen, lokale 
overheden en het bedrijfsleven. Door samen deel te nemen en ‘vriend’ te worden van de 
Zeeuwse Zonnefabriek laten de deelnemers zien dat ze met elkaar iets kunnen doen aan 
duurzaamheid op lokaal, provinciaal en mogelijk landelijk niveau. Het project wordt uige-
voerd door de Provincie Zeeland, samen met het landelijk programma Natuur- en Milieu-
educatie van Agentschap NL, COS Zeeland en IVN Consulentschap Zeeland. 

RUIMTE VOOR DE VECHT IN OVERIJSSEL Om de jeugd in het Vechtdal meer te 
betrekken bij hun eigen leefomgeving en te leren over de Vechtstreek, heeft Natuur en Mi-
lieu Overijssel in samenwerking met lokale organisaties het Vechtdalproject ‘Ruimte voor 
de Vecht, Beleef je omgeving’ ontwikkeld. Het lespakket, dat alle scholen in het Vechtdal 
ontvangen hebben, maakt leerlingen bewust van de verschillende functies en het belang 
van de rivier, vroeger en nu. De Vecht leent zich uitstekend voor vakoverstijgend omge-
vingsonderwijs: er komen leerdoelen aan bod op het gebied van zowel natuur-, milieu- als 
cultuureducatie.

JONgEREN ADVISEREN OVER DUURZAME VRAAgSTUKKEN De pro-
vincie Zeeland heeft jongeren uitgedaagd om mee te werken aan het oplossen van duur-
zame vraagstukken. In het kader van het lesprogramma Scholen voor Duurzaamheid van 
IVN kregen 168 leerlingen van vier scholen verschillende vraagstukken voorgelegd. Eén 
van de vraagstukken was gericht op het verbeteren van stukken verzwakte kust, de zoge-
naamde Zwakke Schakels. Om de vraagstukken serieus op de kunnen pakken, hebben de 
leerlingen adviesbureaus opgericht. Na het nodige veld- en studiewerk presenteerden deze 
adviesbureaus hun plannen aan een team van experts van de provincie Zeeland, Waterschap 
Zeeuwse Stromen en Rijkswaterstaat. Uiteindelijk ging adviesbureau Sima van het Zwin 
College naar huis met de eerste ‘Zwakke Schakel Award’. 

MEEDENKEN OVER ONTWIKKELINg LAUWERSMEERgEBIED Ruim 80 
leerlingen van het Wessel Gansfort College uit Groningen deden mee aan het programma 
Scholen voor Duurzaamheid. De leerlingen hebben zich beziggehouden met de toekomst-
visie van het Nationaal Park. De heer Wijstra, die vanuit het waterschap Noorderzijlvest bij 
het Lauwersmeer betrokken is, was verrast door de adviezen van de leerlingen, waaronder 
het advies om energie te gaan opwekken bij het te bouwen nieuwe gemaal bij Lauwersoog. 

ARRANgEREN IN gRONINgEN EN FRIESLAND In 2010 is door IVN Con-
sulentschap Groningen een gezamenlijke provinciale scholing georganiseerd voor mede-
werkers van de NME-centra van Groningen en Friesland. De belangrijkste uitgangspunten 
van deze scholingsdag waren: de verbinding leggen tussen alle spelers op het NME veld. 
De cursus ‘Leren Arrangeren’ voor de NME centra stond ook open voor Hogescholen. Er 
zijn sterke verbindingen gelegd tussen NDE, Van Hall Larenstein en de milieudienst van 
de stad Groningen.

bIjVooRbEElD
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NME-ARRANgEMENT qUALITy OF LIFE Limburg IVN Consulentschap Lim-
burg heeft een arrangement ontwikkeld voor de regio Venlo. In het arrangement worden 
bestaande NME-voorzieningen en activiteiten rondom de Floriade geïntegreerd. Het arran-
gement sluit aan bij de bestuurlijke vraag van de regio en de doelgroep jeugd en jongeren. 
Een sterk NME-arrangement dat het huidige NME-beleid versterkt en verankert doordat 
het huidige initiatieven verbindt.

NME-ARRANgEMENT ‘BRABANTSE PARELS VAN BIODIVERSITEIT’ 
In 2010 is in de provincie het samenwerkingsverband ‘Brabantse Parels van Biodiversi-
teit’ gestart. In het project werken 50 organisaties, waaronder gemeenten, scholen, bui-
tenschoolse opvang, natuur- en milieuorganisaties en landbouworganisaties samen aan het 
vergroten van de waardering en inzet voor biodiversiteit in de provincie. De projectcoör-
dinatie van dit grote NME-arrangement ligt in handen van IVN Consulentschap Brabant 
en ECNC-European Centre for Nature Conservation. NME toont zich hier als krachtig 
beleidsinstrument dat permanent bijdraagt aan de waardering voor biodiversiteit bij bur-
gers, jeugd en jongeren.

PROgRAMMA STROOM! De provincie Zuid-Holland, de Zuid-Hollandse gemeen-
ten en de Zuid-Hollandse NME-diensten willen de komende jaren een fors aantal stappen 
zetten om natuur- en milieueducatie in Zuid-Holland te vernieuwen en te versterken. In 
mei lanceerden de initiatiefnemers het programma STROOM!, een educatief koepelpro-
gramma rond de thema’s water en energie. Vanuit deze programma’s worden diverse edu-
catieve producten aangeboden in Zuid-Holland. IVN Consulentschap Zuid-Holland is 
samen met GDO, Hoogheemraadschap Delfland en SME Advies nauw betrokken bij de 
ontwikkeling en uitvoering van het programma.

Scholen voor Duurzaamheid
Met Scholen voor Duurzaamheid (SvD) koppelt IVN bedrijven, overheden, scholen en 
maatschappelijke organisaties. Leerlingen werken voor ‘echte’ opdrachtgevers en gaan aan 
de slag met een actueel maatschappelijke kwestie. Een activerende werkwijze die aansluit bij 
de belevingswereld van jongeren. Ook biedt SvD maatschappelijke stages, die gericht zijn 
op jongerenparticipatie bij de inrichting en het beheer van hun leefomgeving.

JONgEREN ADVISEREN OVER DUURZAME VRAAgSTUKKEN De pro-
vincie Zeeland heeft jongeren uitgedaagd om mee te werken aan het oplossen van duur-
zame vraagstukken. In het kader van het lesprogramma Scholen voor Duurzaamheid van 
IVN kregen 168 leerlingen van vier scholen verschillende vraagstukken voorgelegd. Eén 
van de vraagstukken was gericht op het verbeteren van stukken verzwakte kust, de zoge-
naamde Zwakke Schakels. Om de vraagstukken serieus op de kunnen pakken, hebben de 
leerlingen adviesbureaus opgericht. Na het nodige veld- en studiewerk presenteerden deze 
adviesbureaus hun plannen aan een team van experts van de provincie Zeeland, Waterschap 
Zeeuwse Stromen en Rijkswaterstaat. Uiteindelijk ging adviesbureau Sima van het Zwin 
College naar huis met de eerste ‘Zwakke Schakel Award’. 

MEEDENKEN OVER ONTWIKKELINg LAUWERSMEERgEBIED Ruim 80 
leerlingen van het Wessel Gansfort College uit Groningen deden mee aan het programma 
Scholen voor Duurzaamheid. De leerlingen hebben zich beziggehouden met de toekomst-
visie van het Nationaal Park. De heer Wijstra, die vanuit het waterschap Noorderzijlvest bij 
het Lauwersmeer betrokken is, was verrast door de adviezen van de leerlingen, waaronder 
het advies om energie te gaan opwekken bij het te bouwen nieuwe gemaal bij Lauwersoog. 
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Nationale parken en  
landschap
IVN coördineert en geeft uitvoering aan educatie en communi-

catie in 18 Nationale parken, in opdracht van het Ministerie van 

Economische zaken, landbouw & Innovatie.

Van meerjarenplan tot onderwijsprogramma’s, informatiekranten, communicatietrajecten, 
bewonersavonden of natuurrecreatieve evenementen. In samenwerking met o.a. terrein-
beheerders, vrijwilligers, overheden en recreatiebedrijven initieert en organiseert de IVN 
coördinator een hoogwaardig aanbod van activiteiten en producten. Een aanbod dat de 
betrokkenheid van bewoners, jeugd en recreanten bij een Nationaal Park tot doel heeft. 

SaMENWERkINg EN VERNIEuWINg 

IVN werkt landelijk samen met het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP). In 
2010 heeft IVN voor SNP het zogeheten Basis- en Pluspakket herzien in nauwe samenwer-
king met en met goedkeuring van alle betrokken partners. Dit pakket omvat basisafspraken 
over educatie en communicatie en de rollen en activiteiten in alle parken. De intermediaire 
rol van IVN in de parken als (kennis)regisseur, verbinder en initiator wordt gewaardeerd en 
heeft op verzoek van partners nog meer accent gekregen. In het nieuwe Basispakket is afge-
sproken dat de focus van de activiteiten voor de komende jaren ligt op de doelgroepen jeugd 
en jongeren, lokale bevolking en recreatieondernemers. Daarnaast staat de verwerving van 
nieuwe projecten en vooral ook extra financiering centraal. De cursus Gastheerschap voor 
recreatieondernemers blijft een gouden greep. Inmiddels zijn ruim 500 ondernemers op-
geleid. IVN ontwikkelde daarnaast ideeën voor vervolgmodules, zoals ‘duurzame bedrijfs-
voering’. Zo’n module kan mede dienen als opmaat voor de toekomstige deelname van de 
parken aan het European Charter for Sustainable Tourism, in samenwerking met SNP.

klaNTTEVREDENHEIDSoNDERzoEk

In 2010 heeft IVN in de Nationale Parken een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoe-
ren onder voorzitters, secretarissen, terreinbeheerders en medewerkers communicatie en 
educatie. De respons was hoog: 50%. De respondenten beoordeelden de dienstverlening 
van IVN met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3. Er was in het bijzonder veel waardering 
voor de activiteiten voor de recreatieondernemers, voor de jeugd en voor de opleidingstra-
jecten voor vrijwilligers. De resultaten, opmerkingen en suggesties zijn teruggekoppeld met 
de betrokkenen en worden gebruikt bij nieuwe beleids- en jaarplannen.
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Nationale Parken
LEERLINgEN gEVEN ZELF LES OVER DE HEI Op 16 september startte op 
de hei van het Dwingelderveld een project waarbij 175 kinderen van 6 basisscholen in 
Hoogeveen alles hebben geleerd over de hei. Zo ontdekten en beleefden de kinderen de 
natuurwaarden van het Nationaal Park Dwingelderveld. Daarna begeleidden boswachters 
en vrijwilligers de scholen zodat de kinderen op 13 oktober een boeiende presentatie over 
de heide konden verzorgen voor 400 ouders en andere belangstellenden. 

NCRV TV-SERIE OVER NATIONALE PARKEN In de negendelige tv-serie 
NatuurTalent struinde de presentator Klaas Drupsteen met een boswachter door de deel-
nemende Nationale Parken De Alde Feanen, Lauwersmeer, Utrechtse Heuvelrug, De Bies-
bosch, Zuid-Kennemerland, De Maasduinen, Oosterschelde en Drents-Friese Wold. In 
elke aflevering ontving hij ook een bekende kunstenaar die zich door de natuur van het 
nationale park ter plekke lieten inspireren bij het maken van een nieuw kunstwerk. Van 
Ans Markus tot Spinvis en Bart Chabot. Ten slotte werden de kunstwerken in Kasteel 
Groene-veld te Baarn geveild. De opbrengst van €22.000 is verdeeld onder de acht parken 
voor speciale projecten. 

WORKSHOP NATUURFOTOgRAFIE VOOR KINDEREN LOOPT STORM 
In Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug was er enorme belangstelling voor een workshop 
digitale natuurfotografie voor kinderen. De eerste 25 gelukkigen mochten mee op pad met 
een natuurfotograaf. Hij gaf technische tips en vertelde over de natuur ter plekke. Kinderen 
kregen de opdracht hiervan foto’s te maken Enkele dagen later kregen de kinderen hun 
eigen foto’s thuisgestuurd. Hun mooiste drie foto’s mochten ze meebrengen naar de tweede 
bijeenkomst. Uit alle foto’s zijn exposities in het bezoekerscentrum en het provinciehuis 
samengesteld. 

BEWONERSCURSUS WEERRIBBEN-WIEDEN In samenwerking met Natuur-
monumenten en Staatsbosbeheer heeft IVN een korte cursus ‘Ontdek het landschap en de 
natuur van Weerribben en Wieden’ georganiseerd voor bewoners van het Nationaal Park 
Weerribben-Wieden. De deelnemers ontdekten in drie avonden en een velddag, hoe het 
huidige landschap is ontstaan en welke bijzondere natuur hier nu voorkomt. Ruim twintig 
geïnteresseerde bewoners en omwonenden volgden enthousiast deze cursus en ontvingen 
het felbegeerde certificaat. Een van de deelnemers verwoordde het zo: “Ik woon hier al ja-
ren, maar ik zie nu veel meer en kijk met andere ogen naar mijn omgeving.” Een aantal van 
hen heeft aangegeven vrijwilliger te worden in Weerribben en Wieden.

gASTHEREN EN AMBASSADEURS IN UTRECHT In Nationaal Park Utrecht-
se Heuvelrug gingen twee cursussen Gastheerschap van start, met 43 deelnemers van 11 
recreatiebedrijven en 5 regionale VVV-kantoren. De cursus Gastheerschap bestaat uit vier 
bijeenkomsten waarin aandacht wordt besteed aan de bijzondere waarden van de streek. 
De deelnemers dragen deze informatie en het enthousiasme over op de recreanten die het 
gebied bezoeken. Ook worden ze gestimuleerd om meer natuurgerichte en duurzame recre-
atie binnen hun bedrijf te realiseren.

NATUUREDUCATIEF PROgRAMMA NATUURWIJS Terreineigenaren, IVN-
afdelingen en andere lokale vrijwilligersorganisaties werken in Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug aan een gezamenlijk educatieaanbod voor het basisonderwijs. Acht organisaties 
gaan gezamenlijk het natuureducatief programma NatuurWijs uitvoeren, waarbij kinderen 
drie keer per jaar een hele dag begeleid de natuur in gaan. Hiervoor worden boswachters en 
ervaren vrijwilligers getraind. Het programma versterkt samenwerking en de kwaliteit van 
natuureducatie.
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Landschap
AMBASSADEURS VAN HET LANDSCHAP IVN draagt met het programma 
‘Ambassadeurs van het Landschap’ bij aan de versterking van het landschap en de econo-
mische ontwikkeling van het gebied. Inmiddels hebben 410 bedrijven, met 607 deelnemers 
deelgenomen aan dit succesvolle programma. De cursus ‘Ambassadeurs van het Landschap’ 
bestaat uit vier bijeenkomsten waarbij een ondernemer informatie krijgt over de bijzondere 
waarden van een streek. Ook bouwen cursisten een netwerk op waarmee ze na de cursus 
nieuwe en bredere arrangementen kunnen aanbieden. In de cursus wordt aandacht be-
steed aan ontstaansgeschiedenis, cultuurhistorie, bijzondere locaties, toeristische recreatieve 
mogelijkheden en typische flora en fauna van het gebied. Het programma sluit aan bij 
een duidelijke behoefte van (agrarisch) recreatief ondernemers. Daarom zet IVN in op het 
continueren van ‘Ambassadeurs van het Landschap’ en het versterken van het concept door 
uitbreiding van het programma. IVN werkt daarbij nauw samen met landelijke partners als 
Koninklijke Horeca Nederland, RECRON en LTO Nederland en diverse regionale part-
ners zoals terreinbeheerders en agrarische natuurverenigingen.
  
BEKEN EN SPRENgEN OP DE VELUWE Met het project ‘Beken en sprengen, 
parels van de Veluwe’ laat IVN verschillende doelgroepen kennismaken met de (cultuur)
historische en natuurwaarde van de beken en de functie die ze hebben binnen de wateraf-
voer en drinkwatervoorziening. De tentoonstelling stond dit jaar in Arnhem, Apeldoorn en 
Nunspeet. Op elke locatie worden rondom de tentoonstelling activiteiten georganiseerd in 
samenwerking met de recreatiesector, terreinbeherende organisaties, natuur- en historische 
verenigingen en gemeenten. Ook IVN-afdelingen werken mee met excursies, lezingen en 
cursussen. Per regio is er een voorbereidingsbijeenkomst met lokale organisaties. 

NOARDLIKE FRySKE WâLDEN, TAKOMST FOAR IN UNyK LâNSKIP 
Sinds 2010 heeft het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden er weer 531 enthou-
siaste jonge ambassadeurs bij! 21 scholen en 20 boerenbedrijven deden in het najaar weer 
mee aan het project Noardlike Fryske Wâlden, Takomst foar in unyk Lânskip. Verdeeld 
over 22 veldwerkdagen stapten leerlingen massaal op de fiets richting de boer. Op het erf 
kregen zij een rondleiding van de boer, voerden het ontdekpad over de Noardlike Fryske 
Wâlden en de elzensingels uit en hielpen de boer bij het in stand houden van het unieke 
landschap door fanatiek te hakken en te zagen in de elzensingels.
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campagnes, samen- 
werking, evenementen
IVN bevordert bewustwording van natuur, milieu en landschap 

op internationaal, landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. 

De overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn hierin belangrijke partners. 
IVN richt zich op uiteenlopende publieksgroepen door middel van evenementen, campag-
nes en manifestaties en projecten. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het betrekken van 
jeugd en jongeren bij natuur.
 

IEDER KIND HEEFT RECHT OP NATUUR! Kinderen hebben recht op frisse lucht, 
lekker vuile modderhanden en ontdekkingen in het bos. Waarom? Omdat contact met de 
natuur kinderen creatiever, slimmer en fitter maakt en het geeft ze boeiende herinneringen 
mee voor later. Daarnaast zijn kinderen de politici, ondernemers en natuurbewaarders van 
de toekomst. Als zij als kind de natuur leren waarderen en respecteren, dan gedragen zij zich 
daar ook als volwassene naar. Om deze redenen startte IVN de campagne ‘Ieder kind heeft 
recht op natuur!’ 

Deze campagne geeft (groot)ouders handelingsperspectief om met hun (klein)kinderen de 
natuur in te gaan. Daarnaast is de campagne erop gericht om de Nederlandse overheid te 
stimuleren zich in te zetten voor natuurcontact van kinderen. Bijvoorbeeld door de reali-
satie van meer groene gebieden in en rond grote steden, meer natuurspeelplaatsen en meer 
natuurbeleving in het onderwijs. En om zich binnen de Verenigde Naties sterk te maken 
voor opname van dit recht in het wereldwijde Kinderrechtenverdrag.

IVN organiseerde in 2010 een goed bezochte werkconferentie bij Kasteel Groeneveld, 
startte een manifest (ondertekend door 32 groene en maatschappelijke organisaties) en een 
online petitie op www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl, die door bijna 5000 mensen en 
200 organisaties getekend werd. De petitie wordt in 2011 aangeboden aan de Nederlandse 
overheid. Ieder kind heeft recht op natuur is een samenwerking van IVN, IUCN NL en 
Het NatuurCollege.

SCHARRELKIDS VOOR (gROOT)OUDERS IVN heeft in 2010 samen met de 
tijdschriften Ook en Groter Groeien het educatieve gidsje Scharrelkids uitgegeven voor 
(groot)ouders en opvoeders. Een aantrekkelijk boekje met informatie en tips over kind en 
natuur. Het boekje is meegestuurd met de septembereditie van Ook en Groter Groeien 
en is door IVN-afdelingen verspreid binnen hun netwerken (deelnemers aan activiteiten, 
scholen). Het totale bereik kwam daarmee op ongeveer 100.000. Het boekje is gecombi-
neerd met de website scharrelkids.nl: een website met achtergrondinformatie over kinderen 
en natuur en praktische tips over hoe (groot)ouders hun kinderen met natuur in aanraking 
kunnen brengen.
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gROENE MAAND In 2010 werd voor de 11e keer de Groene Maand georganiseerd. 
Doel van de campagne: extra aandacht genereren voor de natuur bij media en publiek. 
Met de slogan ‘Beleef Buiten!’ werd dit jaar op een brede manier aandacht gevraagd voor 
de natuur. Hierin pasten onder andere de achteruitgang van de biodiversiteit, maar ook 
de natuurbeleving van kinderen. Veel afdelingen hebben daarom ook speciale activiteiten 
voor kinderen georganiseerd. Tweederde van alle aangemelde activiteiten (435 t.o.v. 390 
in 2009) werd georganiseerd door IVN-afdelingen, de overige door 58 organisaties die als 
activiteitenpartner bij de Groene Maand betrokken waren. Het totaal aantal deelnemers 
aan activiteiten was 28.247. IVN Dordrecht organiseerde een succesvolle jeugdactiviteit in 
de natuur voor 575 kinderen van 23 scholen. 

MET BELgERINKEL NAAR DE WINKEL Deze campagne stimuleert mensen om 
op de fiets boodschappen te doen door fietsen te belonen. Dit vermindert de uitstoot van 
CO

2
. Klanten die op de fiets komen sparen bij winkeliers voor loten waarmee ze (fiets)

prijzen kunnen winnen. IVN werft deelnemende gemeenten, waar mogelijk met lokale of 
landelijke partners. In 2010 deden 15 gemeenten mee met de campagne. In totaal zijn er 
11.300 spaarkaarten ingeleverd. Van de deelnemers geeft 30% aan door de campagne meer 
te zijn gaan fietsen.

INTERNATIONALE JAAR VAN DE BIODIVERSITEIT 2010 was het Internatio-
nale Jaar van de Biodiversiteit. IVN was aangesloten bij de Coalitie Biodiversiteit en heeft 
het hele jaar aandacht besteed aan biodiversiteit. Voor IVN-Natuurgidsen werd materiaal 
ontwikkeld over mondiale biodiversiteit, en in veel provincies werden themabijeenkomsten 
en trainingen georganiseerd voor vrijwilligers en publiek. Ook verscheen de brochure ‘Aan 
de slag met biodiversiteit’, met praktische tips om zelf een bijdrage te leveren aan biodiver-
siteit in je eigen omgeving.
 
DUURZAME DINSDAg Samen met tal van andere organisaties organiseerde IVN in 
2010 voor de 12e keer Duurzame Dinsdag, een jaarlijks terugkerende landelijke campagne 
waarbij burgers en ondernemers worden uitgedaagd ideeën aan te dragen voor een duur-
zaam Nederland. In 2010 werden 416 duurzame initiatieven ingediend: een record! Op een 
druk bezochte bijeenkomst in de Oude Zaal van de Tweede Kamer hebben initiatiefnemers 
hun producten aangeprezen bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid. Vijf 
van hen ontvingen uit handen van de juryvoorzitter Monique de Vries een prijs. Minister 
Huizinga nam namens het Kabinet het Duurzame Dinsdag-koffertje met alle inzendingen 
in ontvangst. Daarna werden Duurzame Lintjes opgespeld bij mensen die zich op speciale 
wijze hebben ingezet voor onze duurzame samenleving. In navolging van het succes van 
de regionale Duurzame Dinsdag in Zuid-Holland vonden er in 2010 ook regionale edities 
plaats in Noord-Holland en Overijssel.
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Internationaal 
IVN is internationaal actief in Europa en Marokko.

VERSTERKINg VAN VRIJWILLIgERSWERK EN NME IN MAROKKO Sinds 
juni 2009 werkt IVN aan het driejarige internationale project BADRA Développement 
Durable au Maroc. Dit project richt zich op versterking van de capaciteiten van een vereni-
ging van leerkrachten in Marokko; de Association des Enseignants de la Vie et de la Terre 
(AESVT). De AESVT werkt aan NME en wil het aantal vrijwilligers vergroten. In januari 
2010 gaven IVN vrijwilligers een driedaagse training in Casablanca over het opzetten van 
vrijwilligersbeleid. Er namen in totaal 21 vrijwilligers van 10 AESVT centra deel aan deze 
training. Hiermee wordt NME op lokaal, regionaal en nationaal niveau in Marokko ver-
sterkt. In november 2010 kwamen er 16 AESVT leden naar Nederland voor een studiereis. 
Ze bezochten IVN-afdelingen, NME-centra, bezoekerscentra en konden zien hoe hier in 
Nederland aan NME wordt gewerkt. 

TRAINEN VAN ECO TEACHERS IN WIT RUSLAND VOOR DUURZAME 
ONTWIKKELINg Het internationale IVN-project Youth Ecoteam Program for Belarus 
brengt duurzame ontwikkeling onder de aandacht van jongeren in Wit-Rusland. Ze leren 
wat duurzame ontwikkeling is en krijgen handelingsperspectieven aangeboden: wat kun 
je zelf doen om een bijdrage te leveren. Het programma bouwt voort op een bestaande 
variant in Wit-Rusland, het Eco Team voor volwassenen. Youth Eco Teams stimuleert be-
wustwording en gedragsverandering bij Witrussische jongeren. Het project is bestemd voor 
kinderen van 12 tot 16 jaar, afkomstig uit drie verschillende regio’s. In april 2010 kwam een 
groep van 20 Eco Teachers voor een studiereis naar Nederland om meer te leren over het 
Eco Teams-concept. Deze docenten zijn actief met ecoteams in het naschoolse programma. 
De reis was bedoeld om hen te inspireren hun eigen natuur- en milieueduactieve werk in 
Wit Rusland voort te zetten en verder te versterken.

MBO SCHOLIEREN WERKEN MET ECHTE OPDRACHTgEVERS AAN 
SLIMME ENERgIEOPLOSSINgEN Het internationale IVN project ‘Schools for 
Intelligent Energy Use’ (SIEU) slaat een brug tussen scholen en maatschappelijke organi-
saties in Europa. Doel is het vergroten van de betrokkenheid, verantwoordelijkheid, kennis 
en vaardigheden van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (15-21 jaar) op het 
gebied van slimme energieoplossingen- en besparingen en energiebesparingen te vergroten. 
Leerlingen werken aan echte opdrachten van echte opdrachtgevers. Ze verenigen zich in een 
adviesbureau, gaan op onderzoek en presenteren hun advies aan de opdrachtgever. Door 
gebruik van internet, literatuur en contact met deskundigen, ontwikkelen de studenten een 
onderzoekende en betrokken houding ten aanzien van duurzaamheid. Deze werkwijze is 
gebaseerd op de methodologie van het IVN-project Scholen voor Duurzaamheid. In dit 
project wordt de SIEU methodologie gedeeld en verspreid op 114 scholen in Nederland, 
Engeland, Frankrijk, België, Hongarije, Roemenië, Spanje, Tsjechië en Bulgarije.
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Bijvoorbeeld:

Samen maken we het verschil.
Elke week leest u in deze krant over het belangrijke werk van één van de 75 goede doelen die de Postcode Loterij steunt.

Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op www.postcodeloterij.nl

IVN Natuur- en Milieueducatie
en de Postcode Loterij.

ieder kind heeft recht op natuur.

Natuurgids Bertus van den Brink (66) laat graag aan kin-
deren zien hoe belangrijk de natuur is. Met spiegeltjes, 
loepen en een verrekijker ontdekken ze tijdens een speur-
tocht zélf de rijkdom van de dieren- en plantenwereld.   

Beleidsmakers 
Omdat de kinderen van nu de beleidsmakers van morgen 
zijn, is het belangrijk dat juist zij contact houden met de 
natuur. Tot hun twaalfde gaat dat prima. Dan staan ze nog 
gewoon in een sloot op zoek naar kikkervisjes of helpen 
ze met het timmeren van uilenkasten. Daarna vinden ze 
het vaak niet meer zo stoer, maar de basis is dan al gelegd. 
De ervaring leert dat de belangstelling voor de natuur  
later vanzelf terugkomt.  

Scharrelkids
Bertus is één van de 20.000 vrijwilligers van IVN Natuur- en 
Milieueducatie. Op dit moment loopt hun campagne  
‘Ieder kind heeft recht op natuur’. Onderdeel daarvan zijn 
het boekje ‘Scharrelkids’ en de bijbehorende website 
www.scharrelkids.nl, vol verrassend simpele natuuractivi-
teiten. Van een minituintje maken tot knutselen met  
bladeren en bloemen. Daarmee inspireert IVN kinderen 
om de natuur in hun hart te sluiten.  

Dankzij u…
IVN ontvangt sinds 1996 een bijdrage van de Postcode 
Loterij. Dankzij alle deelnemers van de loterij heeft IVN in 
totaal 17,2 miljoen euro aan verschillende projecten kunnen 

besteden. Door mee te doen met de Postcode Loterij 
steunt u met 50% van uw inleg IVN en nog 74 andere 
goede doelen. Kijk op www.postcodeloterij.nl 

Met z´n allen werken we aan een betere wereld.
























































































