
Jaarverslag 2018 van IVN Helden  

 

Jubileum 

Precies 40 jaar geleden is IVN Helden opgericht. Voor dit jubileum zijn diverse activiteiten 

georganiseerd. 

Te weten: 
Een verkiezingsavond over biodiversiteit op 8 maart. Onder leiding van Peter Klaasen lieten de 

kandidaten van alle politieke partijen in Peel en Maas weten hoe zij zich zouden inspannen voor de 

biodiversiteit in onze gemeente. Een vol lokaal was hier getuige van. 

De tentoonstelling over de onrustige aarde trok honderden belangstellenden. Het vergde veel van de 

vrijwilligers om het allemaal rond te krijgen. 

 

Op 14 oktober deed de jeugdwerkgroep mee aan de jubileumviering van Rundje Koeberg dat 10 jaar 

bestaat. De belangstelling voor onze jeugdactiviteit viel tegen. Oorzaak was waarschijnlijk de veelheid 

aan op elkaar lijkende activiteiten. 

Tijdens de Nacht van de Nacht op 27 oktober beklommen 19 deelnemers de kerktoren. Het was een 

geweldige belevenis. 

In 2018 maakten we een documentaire over de vereniging. De afgelopen 40 jaar en de toekomst 

worden er in belicht. 

Op 2 november bezochten bijna 60 leden de feestavond in Kerkeböske. Het was een zeer geslaagde 

avond. 

In 2019 staat in het kader van de jubileumviering nog op het programma: de oplevering van de 

documentaire, de onthulling van de picknickset met namen van betekenisvolle leden en een receptie 

voor de relaties van IVN Helden op 9 maart aanstaande. 

Jaarprogramma 

We besteedden afgelopen jaar meer aandacht aan landelijke en regionale natuuractiviteiten zoals bijv. 

schone Maas, vogeltellingen, modderdag en boomfeestdag. In de promotie kon daardoor meer 

gebruik worden gemaakt van de landelijk campagnes en de landelijke aandacht. 

De 4 seizoenenwandeling werd geïntroduceerd. Dat genereerde veel wandelaars. Men leerde het 

gebied de Waterbloem echt goed kennen. In 2019 krijgt de 4 seizoenenwandeling een vervolg. 

Wandelingen / excursies werden zoveel mogelijk vooraf gegaan door een lezing op de 

donderdagavond ervoor. Dit zorgde voor interessante avonden. De bezoekersaantallen van deze 

lezingen kunnen beter. Mond op mond en gebruik van meer of andere promotie kan de 

bezoekersaantallen misschien opkrikken.   

Werkgroepen nemen steeds meer een onderdeel van het programma voor hun rekening. Blauwborst 

kijken, Kasteeltje Hattem, vleermuizenwandeling. 

Werkgroepen 

Er kwam een nieuwe werkgroep: de kruidenwerkgroep  

In 2018 hielden we drie vergaderingen met de contactpersonen van de werkgroepen. 

Twee van de drie vergaderingen werden zeer goed bezocht. De vergadering waarin het 

jaarprogramma werd besproken was iets minder.  



Het bestuur bezocht enkele werkgroep bijeenkomsten om een indruk te krijgen van wat er speelt.   

De werkgroepen die geplande bijeenkomsten hebben en daar verslagen van maken deelden die met 

het bestuur.  

Het bestuur deelt de notulen van haar vergaderingen steeds met de contactpersonen zodat zij de 

informatie uit de bestuursvergaderingen kunnen delen met de werkgroep leden. 

Deze ontwikkelingen zorgden voor een veel betere communicatie en kennisuitwisseling tussen de 

werkgroepen en het bestuur en uiteindelijk alle actieve leden. 

Vrijwilligers 

Onze vereniging telt ongeveer 50 actieve volwassen leden. Dat zijn leden die voor onze vereniging 

vrijwilligerswerk doen, leden die actief lid zijn van een werkgroep. Veel leden doen mee aan diverse 

activiteiten. Ondanks dit hoge aantal heeft de vereniging behoefte aan nog meer actieve leden. Met 

name de jeugdwerkgroep kan nog veel hulp gebruiken. 

 

Promotie  

Door de activiteiten tijdig in de weekbladen, de nieuwsbrieven en Social Media te promoten is ieder lid 

van de vereniging, maar ook de geïnteresseerde inwoner van Peel en Maas goed geïnformeerd over 

de activiteiten en gebeurtenissen binnen onze vereniging. 

 

Huisvesting 

In 2018 bleek dat we nog wel een tijd van het huidige gebouw gebruik mogen maken. De werkgroep 

facilitair heeft met die kennis het gebouw en de inventaris flink opgeknapt en vernieuwd. 

Complimenten voor de schilders, poetsers, sjouwers, klussers etc.  

Mede daardoor en door de facilitaire ondersteuning van de daarvoor ingestelde werkgroep kunnen we 

als vereniging zeer gastvrij acteren.  

 

Bereikmeting 

Activiteiten die IVN Helden in 2018 organiseerde telden in totaal bijna 2000 deelnemers / bezoekers. 

 

Het bestuur complimenteert alle leden van IVN Helden met dit mooie resultaat. 

Samen zijn we betekenisvol en zetten we de schouders onder de activiteiten van 2018. 

 

 

 

 

 

 


