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Inleiding
Voor u ligt het nieuwe Beleidsplan van de KNNV afdeling Voorne. In dit plan wordt het beleid van de
afdeling voor de komende vier jaren weergegeven. Dit plan is daar waar mogelijk afgestemd op het
landelijke beleidsplan 2017-2020. Hier en daar zijn regionale accenten gelegd. Het beleid past
natuurlijk ook binnen onze statutaire doelstellingen en ons huishoudelijk reglement.
De statuten kennen een drietal doelstellingen:
1. Natuurstudie;
2. Natuureducatie;
3. Natuurbescherming.
Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied van de afdeling omvat niet alleen
Voorne-Putten en Rozenburg, maar ook Goeree-Overflakkee en de Maasvlakte.
Deze doelstellingen worden nagestreefd door:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

het organiseren van excursies, cursussen en lezingen;
het uitvoeren van inventarisaties;
het organiseren van reizen/kampen;
het oprichten en in stand houden van werkgroepen;
het samenwerken met gelijkgerichte organisaties;
het meewerken aan het oplossen van natuurhistorische vraagstukken;
het bijeenbrengen van gelden om de doelstellingen te bevorderen;
het uitgeven van een verenigingsblad, een nieuwsbrief en het beheren van de website en het
inzetten van social media;
alle overige wettige middelen.

Natuurstudie
Jaarlijks verrichten de werkgroepen, vaak op verzoek van terreinbeherende organisaties,
onderzoeken naar de in natuurterreinen voorkomende flora en fauna. Van de uitgevoerde
inventarisaties verschijnen tientallen rapporten. Vaak gaat het dan om één of twee onderwerpen,
bijvoorbeeld vogels of vlinders. Integraal onderzoek vindt nog niet of nauwelijks plaats. Het rapport
dat in 2007 over de Slikken van Voorne verscheen, was daarop een uitzondering. Het rapport was
een breed opgezet onderzoek en werd alom geprezen.
In de komende jaren zal bezien worden of er meer van dergelijke allesomvattende, op de ecologie
gerichte, onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. Gedacht wordt aan een vervolgonderzoek naar
de ecologie van de Slikken van Voorne, of een onderzoek in relatief nieuwe gebieden als de
Strypsche Wetering of de Spuimond West.
Een andere mogelijkheid is om niet alleen de planten in een bepaald gebied te inventariseren, maar
ook aandacht te besteden aan de samenhang tussen die planten binnen in die gebieden
voorkomende plantengemeenschappen. Wellicht kunnen deze rapportages met behulp van
fondsenwerving gefinancierd worden.
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Terreinbeherende organisaties gebruiken de onderzoeksgegevens regelmatig als basis voor het
gevoerde of nog te voeren beheer in hun terreinen of bijvoorbeeld voor de vraag of een terrein
aangekocht zou moeten worden. In geval van bedreigingen van deze terreinen kunnen deze
gegevens ook erg waardevol zijn.
Commerciële onderzoeksbureaus, overheden, maar ook bedrijven, maken regelmatig gebruik van
deze rapporten. De afdeling Voorne zal de komende jaren nagaan of het ter beschikking stellen van
deze gegevens op een meer
gestructureerde wijze vorm kan
worden gegeven. De eigendom van
de data is daarbij een belangrijk
aandachtspunt, maar ook de
bronvermelding behoeft aandacht.
Terugkoppeling met de
opdrachtgevers over het gebruik
van ter beschikking gestelde
gegevens zal meer dan tot nu toe
het geval is geweest worden
nagestreefd.
In landelijk verband wordt de
samenwerking met organisaties als
SOVON, FLORON en RAVON
Meerjarig onderzoek levert veel kennis op
Foto: Dick Zwart voortgezet dan wel geïntensiveerd.
Niet alleen zullen ook voor deze
instellingen onderzoeken worden uitgevoerd (denk bijvoorbeeld aan de broedvogelatlas,
winterbloeiers en de zandhagedis), maar ook zullen er daar waar mogelijk excursies en lezingen door
de specialisten van deze organisaties worden verzorgd. De digitale uitvoering van onderzoeken krijgt
daarbij speciale aandacht.
De komende jaren zullen we ook proberen zowel minder actief betrokken leden, als de
geïnteresseerde niet-leden bij ons onderzoekswerk te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door ieder
jaar één soort centraal te stellen, die ook bij het grotere publiek bekend is. In 2016 hebben wij
bijvoorbeeld de boomklever centraal gesteld en alle leden gevraagd het hele jaar waarnemingen
door te geven, zodat we een beter inzicht in het voorkomen van deze vogelsoort kunnen krijgen.
Ook met onze zusterorganisaties op de naburige eilanden zullen we proberen onderzoeken in
gezamenlijkheid tot stand te brengen. Goed voorbeeld daarvan zijn de jaarlijkse roofvogeltellingen
die in januari samen met het Hoeksche Waards Landschap worden uitgevoerd.
De publicatie van de onderzoeksrapporten behoeft onverkort de aandacht. Door het publiceren van
de resultaten van onderzoeken in ons periodiek In de Branding zijn hierin de afgelopen jaren
belangrijke stappen gezet. Niet alleen onze opdrachtgevers, maar ook de geïnteresseerde burgers,
overheden en bedrijven zouden veel meer moeten worden geïnformeerd over wat zich in de natuur
op ons eiland afspeelt. In aansluiting op het landelijke beleidsplan van de KNNV zullen met enige
regelmaat ook persberichten worden verspreid bij de publicatie van belangrijke
onderzoeksrapporten, daar waar mogelijk gecombineerd met een lezing of een persexcursie.
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Tot slot zal de komende periode onderzocht worden of het zinvol en haalbaar is om een databestand van door de leden van
onze afdeling gemaakte foto’s
op te zetten. Illustraties zijn in
toenemende mate essentieel bij
het onderbouwen van
interessante waarnemingen.
Voor het vormgeven van
publicaties kan het waardevol
zijn over een eigen databank te
beschikken, waarvan ook het
eigendom goed is geregeld.
Smienten

Foto: Hans op den Dries

Natuurbescherming
Natuurbescherming vormt statutair gezien een van de doelstellingen van de afdeling. Ook de
landelijke KNNV heeft natuurbescherming hoog in het vaandel staan. Op Voorne is in het verleden
het natuurbeschermingswerk ondergebracht bij de speciaal daarvoor opgerichte Stichting Natuur en
Landschap Voorne-Putten. De SNLVP heeft haar werkzaamheden echter beëindigd als gevolg van een
tekort aan menskracht. Dat heeft onze afdeling voor de vraag geplaatst of we alsnog zelf
daadwerkelijk aan natuurbeschermingswerk moeten gaan doen.
Onze afdeling meent dat dit onontkoombaar is. De natuur- en landschapswaarden worden immers
voortdurend bedreigd. Andere natuurbeschermingsorganisaties op Voorne-Putten zijn NM en het
ZHL. Die zijn echter met handen en voeten gebonden, waardoor zij onvoldoende in staat zijn
bepaalde aspecten krachtdadig voor het voetlicht te brengen. De Vereniging voor Verontruste
Burgers van Voorne is wel een mogelijke samenwerkingspartner, maar is meer gericht op industrie,
milieu en ruimtelijke ordening dan op natuurbescherming. Overleg met het IVN VPR heeft tot de
conclusie geleid dat het IVN niet voornemens is natuurbeschermingswerk te gaan ontwikkelen.
Met behulp van heel veel inventarisaties, publicaties, excursies en lezingen vragen we voortdurend
aandacht voor de zeer waardevolle natuurwaarden van ons eiland. Het ontbreken van effectieve
natuurbescherming zou betekenen dat deze natuurwaarden onder onze handen worden aangetast
en afgebroken.
Tegelijkertijd vergt natuurbeschermingswerk veel inzet van vrijwilligers en ook bereidheid dit werk
uit te voeren. Ingeschat wordt dat we niet genoeg vrijwilligers zullen kunnen aantrekken om al het
werk dat gedaan moet worden, uit te voeren. Om die reden zal de komende jaren in beperkte mate
op natuurbeschermingswerk worden ingezet. Daartoe zal een werkgroep worden opgericht die dit
werk ter hand zal nemen en ons natuurbeschermingswerk verder vorm zal geven. Pro actief overleg
met overheden en andere relevante organisaties zal daarbij van groot belang zijn.
De afdeling zal daartoe de samenwerking zoeken met regionale, provinciale en landelijke
partnerorganisaties, zoals de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, het Zuid-Hollands Landschap,
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Vogelbescherming, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Recente samenwerking met de
natuur- en milieufederatie en daarbij aangesloten organisaties heeft geleerd dat we samen de nodige
successen kunnen boeken. Vervolging van bijvoorbeeld smienten , ganzen en eksters hebben we zo
een halt kunnen toeroepen c.q. kunnen beperken. Het voeren van juridische procedures kost
bovendien ook geld. Die financiële middelen zijn maar in beperkte mate beschikbaar. Ook om die
reden is samenwerking onontbeerlijk.
Met de Stichting Natuur en Landschap Goeree Overflakkee is overleg gevoerd over hun
natuurbeschermingswerk op hun eiland. De stichting kent een planologische werkgroep die al
geruime tijd met de nodige successen opereert. Dat zal blijven gebeuren. Daar waar mogelijk zullen
we gezamenlijk optreden, bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkelingen rond het Haringvliet en het
kustgebied. Met het Hoekse Waards Landschap (HWL) zal eveneens worden bezien of intensievere
vormen van samenwerking mogelijk zijn.
Natuureducatie
Algemeen
Een andere statutaire doelstelling richt zich op “het vermeerderen van de kennis van de natuur in de
ruimste zin en het verspreiden van deze kennis”.
Al in het landelijk beleidsplan 2010-2012 wordt gesteld dat de KNNV een kenniscentrum voor
biodiversiteit wil zijn en dat zij er voor kiest het kennisniveau van de leden te verhogen.
Naast het verhogen van de kennis van haar eigen leden wil de afdeling Voorne zich ook richten op
het verspreiden van kennis over de natuur buiten haar eigen ledenkring. Voor de bescherming van de
natuur is het noodzakelijk dat ook niet leden zich hiervoor inzetten.
Voor zowel leden als belangstellenden organiseert de afdeling excursies, zowel binnen haar eigen
werkgebied, als daarbuiten. Het aantal excursies zal de komende jaren worden vergroot.
Kennisverspreiding
Het verspreiden van kennis kan ook gebeuren door middel van het geven van cursussen en
trainingen, het publiceren van inhoudelijke artikelen in ons periodiek In de Branding en via de
website. Wat betreft de inhoudelijke artikelen is de afgelopen jaren een flinke eerste stap gezet. Dat
beleid wordt voortgezet en geïntensiveerd.

Door het samen met het IVN aanbieden van
cursussen hebben we bereikt dat ook nietleden hebben kunnen kennismaken met de
natuur en onze organisaties. Deze cursussen
zijn succesvol en zullen worden gecontinueerd.
De cursussen worden goed bezocht, maar
hebben er nog niet toe geleid dat veel van hen
het lidmaatschap als een logische vervolgstap
zien.
Boomklever

Foto: Robert Roode
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Dat zou misschien kunnen door cursisten na de gevolgde cursus activiteiten aan te bieden die direct
hierop aansluiten en een verdieping zijn van de reeds opgedane kennis en die ingebed zijn binnen
onze reguliere verenigingsactiviteiten. Op deze manier komen de cursisten in contact met de leden
en de werkgroepen en ontstaat er naar verwachting interesse om zich bij de KNNV aan te sluiten.
Het organiseren van de verspreiding van deze basiskennis is dus in de eerste plaats een taak van het
bestuur in samenwerking met de werkgroepen en is vooral bedoeld voor niet-leden.
De werkgroepen organiseren lezingen en excursies die vooral door de leden van die werkgroepen
worden bezocht. De afdeling Voorne organiseert ook samen met het IVN lezingen die bedoeld zijn
voor zowel de leden als niet-leden.
De laatste paar jaar is er op de ALV ook geëxperimenteerd met zogenaamde “pop up” lezingen,
waarin leden op de ALV in korte tijd iets vertellen over hun bijzondere interesse of over een
onderzoek waar zij zich mee bezig houden. Deze flitslezingen zijn goed ontvangen en dragen bij tot
het vergroten van de kennis van de leden en het vergroten van de betrokkenheid bij elkaars
activiteiten. Bezien wordt of dit soort lezingen ook op bijeenkomsten van werkroepen georganiseerd
kunnen worden c.q. voor een groter publiek, bijvoorbeeld door het organiseren van een “pop up”
dag waarin leden van de afdeling het publiek op deze wijze bekend maken met onze activiteiten.
Reizen/kampen
Kennis kan ook worden vergroot door het organiseren van kortdurende kampeeractiviteiten c.q. wat
langer durende reizen, doorgaans buiten ons eiland. In het verleden zijn dit soort activiteiten
meerdere keren succesvol georganiseerd. Voor de komende jaren wordt deze traditie in ere hersteld.
Een eerste kampeerweekend zal waarschijnlijk in het oosten van het land plaats gaan vinden.
Kennisverdieping
Naast het aanbieden van basiskennis aan de geïnteresseerde leden en niet leden, wordt de komende
jaren getracht de kennis bij onze al gespecialiseerde leden te verhogen c.q. te verdiepen. Nu wordt
dat veelal overgelaten aan de werkgroepen en aan de individuele leden zelf, maar het bestuur is
voornemens daar ook een grotere rol in te gaan spelen.
In overleg met de coördinatoren van de werkgroepen zal worden bepaald waar de werkgroepen
behoefte aan hebben. Welke kennis missen zij om (betere) inventarisaties te doen en hieraan
conclusies te kunnen verbinden.
Deze ontbrekende kennis zal moeten worden aangevuld en hiervoor zal het bestuur de middelen
(voor zover toereikend) verschaffen. Zij zal hierbij gebruik maken van andere organisaties als SOVON,
RAVON, FLORON enz. Hierbij kan bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan nieuwe telmethoden,
maar ook aan specifieke doelgroepen/soorten. Ook een betere soortenkennis kan daarbij aan de
orde komen.
Voor de komende periode wordt bijvoorbeeld gedacht aan het organiseren van een uit tien delen
bestaande cursus vogelzang en een grassencursus voor specialisten.
Een andere manier om aan kennisverdieping te doen is het organiseren van een lezing gecombineerd
met een kort daarop volgende excursie.
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In voorbereiding is bijvoorbeeld een
lezing over voorplanting in
combinatie met een excursie in het
veld.
Tijdens zo’n bijeenkomst zal aan de
hand van een korte presentatie
aandacht worden besteed aan het
gebied en de “bewoners” van het
gebied waar de excursie naar toe zal
gaan. Tijdens die bijeenkomst
kunnen zaken worden aangestipt
waar de deelnemers tijdens de
excursie op kunnen/moeten letten.
Wie de jeugd heeft...
Foto: Theo Briggeman
De kans op het doen van meer en
kwalitatief betere waarnemingen zal hiermee worden vergroot. Deze kennisverdieping is dus in
eerste plaats, maar niet uitsluitend, bedoeld voor de leden en wordt georganiseerd door de
werkgroepen in samenwerking met het bestuur.
In 2018 zullen IVN en KNNV ook weer een natuurgidsencursus organiseren. Hiermee wordt het
aanbod, maar ook de kwaliteit van natuurgidsen,vergroot.
Zowel voor het voortbestaan van de vereniging als van de natuur om ons heen is de jeugd erg
belangrijk.
Jeugd
Op landelijk niveau wordt bezien of er met NJN en JNM kan worden samengewerkt. Voor zover
bekend is er op ons eiland geen NJN-afdeling meer actief. Onderzocht zal worden of het
mogelijk is de jeugd meer bij ons werk te betrekken. Daarbij zal worden samengewerkt met het IVN
dat al een aantal activiteiten voor met name schoolkinderen verzorgt. Wie de jeugd heeft, heeft
immers de toekomst, zo luidt nog steeds het motto.
Daartoe zal een scan worden gemaakt van de organisaties die actief zijn met kinderen en wordt
geïnventariseerd in hoeverre er interesse is in natuuractiviteiten. We zullen met onze activiteiten
aansluiten bij landelijke activiteiten als de tuinvogeltelling.
Financiën
De afdeling Voorne verwerft op dit moment haar inkomsten uit:
- de door de leden betaalde contributies;
- een bescheiden subsidie van de Gemeente Westvoorne;
- cursussen, georganiseerd samen met het IVN Voorne-Putten, Rozenburg;
- advertenties in het blad In de Branding;
- bijdragen van andere instanties (bijvoorbeeld ringmateriaal dat door een bedrijf is betaald).
De Belastingdienst heeft recentelijk de ANBI - status aan onze afdeling verleend. Door deze status
zullen er nieuwe mogelijkheden ontstaan om subsidies voor projecten aan te vragen.
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De inkomsten kunnen verder ook verbreed worden door het benutten van de vele fondsen en
instanties, die er in de wereld van natuur en landschap werkzaam zijn. Te denken valt bijvoorbeeld
aan het IJsvogelfonds, Groen en Doen, Postcodeloterij, bedrijven, overheden et cetera. Gezocht
wordt naar een portefeuillehouder die zich daar speciaal mee bezig gaat houden.
Er zal in de komende periode onderzocht worden welke werkgroepen nieuwe projecten kunnen
ontwikkelen om van deze gelden te profiteren.
De door de leden betaalde contributies zijn de laatste jaren minder geworden, omdat het
ledenaantal geleidelijk aan afneemt. Het gaat daarbij nog niet om zeer grote aantallen, maar wel om
een neerwaartse trend. Om deze trend te doorbreken wordt gedacht aan een ander lidmaatschap in
de vorm van een donateurschap naast het bekende “normale” lidmaatschap. De statuten voorzien al
in het donateurschap.
In het reguliere lidmaatschap zijn inbegrepen:
- de mogelijkheid om deel te nemen aan excursies, vergaderingen, lezingen van onze afdeling en de
landelijke organisatie;
- 4 x per jaar het blad “In de Branding” van onze afdeling;
- ontvangen van de nieuwsbrief van de afdeling en van de landelijke nieuwsbrief;
- 4x per jaar het ledenmagazine Natura;
- 10% korting op alle boeken van de KNNV Uitgeverij;
- de mogelijkheid om deel te nemen aan de reizen en kampeervakanties die de KNNV organiseert in
binnen- en buitenland.
In het donateurschap zijn alleen de onderdelen van onze eigen afdeling inbegrepen.
Dit donateurschap zal € 20,00 per jaar gaan bedragen.
Voor de komende periode zal op het gebied van de cursussen zeker worden doorgegaan op de reeds
bestaande formule en zal er doorontwikkeld worden qua onderwerpen en verdieping. Hierbij kan
gedacht worden aan vervolgcursussen en aan uitbreiding van de onderwerpen. De inkomsten uit de
cursussen zullen, na aftrek van de kosten, evenredig verdeeld worden tussen de KNNV en het IVN.
In de komende periode zal onderzocht worden of het advertentieaanbod voor In de Branding
uitgebreid kan worden door actief op zoek te gaan naar nieuwe adverteerders.
Door het vergroten en verbreden van de inkomsten zullen we beter in staat zijn onze activiteiten te
verbeteren en uit te breiden. Te denken valt bijvoorbeeld aan lezingen door externe sprekers, het
vergroten van de kwaliteit en inhoud van In de Branding, het betalen van de kosten van
planologische procedures en het financieren van onderzoeksprojecten.
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Braakballenonderzoek

Foto: Theo Briggeman

De in dit beleidsplan gedane voorstellen zijn opgenomen in de onderstaande meerjarenbegroting:
Meerjarenbegroting KNNV Afd. Voorne
2017

2020

6150,00

5700,00

donateurs

20,00

600,00

rente

30,00

30,00

subsidies

100,00

300,00

advertentie IdB

100,00

150,00

inkomsten uit cursus

500,00

600,00

6900,00

7380,00

ONTVANGSTEN
contributies
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UITGAVEN
portokosten IdB / penningmeester

550,00

650,00

1250,00

1950,00

overige kosten

150,00

200,00

bankkosten

150,00

200,00

lezingen algemeen en werkgroepen

450,00

450,00

50,00

50,00

500,00

500,00

3900,00

3650,00

6770,00

7120,00

papier en drukkosten (extern)

lidmaatschappen
zaalhuur
afdracht landelijk bestuur

Public Relations
De afdeling Voorne maakt gebruik van verschillende manieren om te communiceren met leden en
niet-leden.
Ons tijdschrift In de Branding en de Nieuwsbrief zijn primair bedoeld voor onze leden en bevatten
naast de aankondigingen van activiteiten ook bestuursmededelingen en verslagen van excursies. De
website is de centrale plaats om met zowel leden, als niet-leden te communiceren. Hier vind je onder
andere een actueel overzicht van waarnemingen gedaan op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en
de Maasvlakte. Onze onderzoeksrapporten zijn hier vaak terug te vinden
In de Branding is ook het meest "tastbare" bewijs dat je lid bent van de KNNV Voorne.
Voor een grote groep leden is dit het belangrijkste middel waarmee de communicatie tussen bestuur
en leden plaatsvindt. Door de verschijningsfrequentie van slechts vier maal per jaar vormt In de
Branding echter niet een snel en up to date communicatiemiddel. Dat maakt In de Branding eigenlijk
ongeschikt voor de aankondigingen van excursies en lezingen. Het blad is dus vooral geschikt voor
het publiceren van bestuursmededelingen, inhoudelijke artikelen en verslagen.
De Nieuwsbrief is het middel om excursies en lezingen aan te kondigen. In de afgelopen periode zijn
we erin geslaagd de Nieuwsbrief op maandelijkse basis te laten verschijnen.
Op dit moment is het nog niet mogelijk alle leden te bereiken met de Nieuwsbrief. Dat zal in de
toekomst door de voortschrijdende digitalisering wel mogelijk zijn. Op dat moment kunnen
aankondigingen van excursies en lezingen uit In de Branding worden gehaald.
Om de buitenwereld van ons bestaan en activiteiten op de hoogte brengen zullen kranten, de
website en sociale media worden gebruikt.
De website en de sociale media zullen daarin een nog prominentere rol moeten gaan spelen. Dat
vraagt een actievere rol van de werkgroepen en het bestuur. Een geplande activiteit zal bijvoorbeeld
onmiddellijk aan de webmaster moeten worden gemeld.
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De Facebook-pagina van de KNNV Voorne zal onder de verantwoording van het bestuur worden
doorontwikkeld. Dit medium is uitermate geschikt om aankondigingen vergezeld van foto's in korte
tijd onder de aandacht van velen te brengen. Zeker als de inhoud gedeeld wordt door de gebruikers.
Excursies, lezingen en andere activiteiten zullen ook via Facebook worden aangekondigd.
Organisatie
De afdeling Voorne maakt deel uit van de landelijk opererende KNNV. De afdeling is echter ook een
zelfstandige vereniging die haar eigen besluiten neemt. Zij doet dat zoveel mogelijk binnen de
doelstellingen en het beleid dat landelijk is afgesproken. Voorne draagt jaarlijks het verplichte deel
van de contributie af aan de landelijke vereniging. De afdeling Voorne kent een bestuur en een
Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is het hoogste besluitvormingsorgaan.
De afdeling maakt deel uit van de landelijke besluitvormingsstructuren (Verenigde Vergadering en
Beleidsraad). Het bestuur bestaat uit zeven bestuursleden, die zoveel mogelijk uit alle geledingen
afkomstig zijn. Met het bestuur van de plaatselijke IVN-afdeling vindt halfjaarlijks overleg plaats.
De afdeling Voorne kent de volgende
werkgroepen:
- vogelwerkgroep;
- plantenwerkgroep;
- insectenwerkgroep (vlinders en
libellen);
- paddenstoelenwerkgroep;
-zoogdierwerkgroep;
-natuurbeschermingswerkgroep.
De coördinatoren van de
werkgroepen overleggen halfjaarlijks
met het bestuur.
In de Branding werd geheel vernieuwd

Foto: Theo Briggeman

Het tijdschrift kent een eigen redactie. De Nieuwsbrief kent op dit moment alleen een eindredacteur
en een medewerker. Voor de Nieuwsbrief zal naar een bredere redactie worden gezocht.
Op ad hoc basis worden strandactiviteiten ontplooid. Dat geldt ook de fotografie, een nieuwe loot
aan de boom. Bezien wordt nog of de fotografie op vastere basis vorm kan krijgen.
In landelijk verband streeft de KNNV de komende jaren naar een koepelorganisatie met het IVN.
Binnen dat uitgangspunt is het aan de plaatselijke afdelingen om de samenwerking met het IVN vorm
te geven.
Op Voorne worden, in samenwerking met het IVN lezingen, excursies en cursussen georganiseerd.
De kosten en baten van de cursussen worden tussen de beide organisaties gedeeld.
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Onze afdeling
streeft op langere termijn
verdergaande
samenwerking na. Doel
daarbij is gezamenlijke
spankracht te vergroten en
een verdere versnippering
van de natuurbescherming
tegen te gaan.
Ook de komende jaren
wordt intensief
samengewerkt met
Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en het
Zuid-Hollands Landschap.
Voor deze organisaties
worden velerlei onderzoeken uitgevoerd, waarvan de resultaten bij het beheer van de terreinen
worden betrokken.
Met landelijke organisaties zoals SOVON, FLORON en RAVON wordt in toenemende mate
samengewerkt, niet alleen in regionaal verband. Op provinciaal niveau wordt de al in gang gezette
samenwerking met de Zuid-Hollandse Milieufederatie verder uitgebouwd.
Op regionaal niveau wordt er naar gestreefd nauwer samen te werken met de Vereniging
Verontruste Burgers van Voorne (VVBV), het Hoekse Waards Landschap (HWL) en de Stichting
Natuur en Landschap Goeree- Overflakkee (SNLGO). Daarbij valt te denken aan
natuurbeschermingsactiviteiten, maar ook aan gezamenlijk uit te voeren onderzoeken.
Ringslang-excursie met RAVON

Foto: Corrie Lesuis

-------------------------------------------------
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Samenvatting Beleidsplan 2017-2020
De KNNV afdeling Voorne kent in de periode 2017-2020 de volgende speerpunten van beleid:
-

-

De onderzoeksprojecten voor terreinbeherende organisaties zullen worden voortgezet en
verbreed. Er zal tenminste één integraal onderzoek worden uitgevoerd;
De afdeling zal zich ook op natuurbescherming gaan richten;
De activiteiten op het gebied van natuureducatie zullen worden verbreed en verdiept. Het
aantal cursussen en lezingen wordt waar mogelijk uitgebreid, zowel voor leden
als voor niet-leden;
De samenwerking met het IVN zal worden voortgezet en waar mogelijk worden
geïntensiveerd;
De afdeling streeft naar stabilisatie c.q. uitbreiding van het ledenaantal;
De financiële basis van de afdeling zal worden vergroot. De inkomstenbronnen zullen
worden verbreed. De afdeling zal zich ook op fondsenwerving gaan toeleggen.

Broedende roeken
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