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Evaluatie beleidsplan 2010 – 2014 
In het voorgaande beleidsplan werd ingezet op zes aandachtspunten. Wat is daarvan gerealiseerd? 
1. De leden. We groeien wel in ledental, maar het aantal leden dat actief is blijft relatief te klein. Stand van 
zaken: De lezingen worden zeer goed bezocht. Ook voor de werkgroepen en algemene excursies is veel 
belangstelling. Natuurlijk is er een groep die veel aanwezig is bij activiteiten, terwijl andere leden zich 
weinig laten zien. Toch zie je regelmatig nieuwe gezichten bij een lezing of excursie.   
2. Financiën. De inkomsten van ons jubileumboekje zijn eenmalig. We moeten onze financiële armslag op 
andere manieren proberen te behouden. Stand van zaken: De financiële positie van de afdeling is 
verbeterd. We kunnen een stootje hebben. Met name de inkomsten van de cursus dragen hier aan bij. 
3. Activiteiten. De werkgroepen kunnen nog groeien en het aantal werkgroepen ook. Stand van zaken: 
Helaas is de Hybiwerkgroep gestopt. Ook de Insectenwerkgroep heeft geen nieuwe coördinator kunnen 
vinden. Andere werkgroepen doen het goed, al wacht de Zoogdierenwerkgroep op activiteiten. 
4. PR. We zijn nog veel te onbekend in onze regio, daar moet wat aan gedaan worden. Stand van zaken: er 
is de laatste jaren meer gedaan aan publiciteit. Het blijft wel lastig om een groot publiek te bereiken. Toch 
groeien we nog steeds. 
5. De toekomst van het bestuur. Nieuwe bestuursleden zoeken om de plek van aftredende bestuursleden 
op te vullen. Stand van zaken: De afgelopen jaren is het steeds gelukt om opvolging te vinden. 
6. De samenwerking met anderen, zoals Vogelwerkgroep en IVN vergroten. Stand van zaken: Met de 
Vogelwerkgroep vindt weinig samenwerking plaats. Wel worden de excursieaankondigingen uitgewisseld. 
Met de IVN is de samenwerking nog steeds erg goed. 
 
Visie 
De KNNV staat voor natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De afdeling Alkmaar - Den Helder 
is op alle drie de vlakken actief en wil dat ook blijven.  
 
Wat KNNV-ers het liefste doen is er op uit trekken in de natuur en dan proberen grip te krijgen op die 
geweldige rijkdom aan planten en dieren. Het belangrijkste doel voor de komende jaren is daarom een 
brede diversiteit aan activiteiten aan te bieden die tegemoet komt aan de behoefte onder de leden. 
 
Plannen 2018 - 2022 
 
Natuurstudie 
De verschillende werkgroepen die actief zijn op het gebied van natuurstudie vormen een belangrijke spil 
van de vereniging. Het werkgebied met een prachtig duingebied en een aantrekkelijk polderlandschap is 
ieder jaar weer toneel van een veelheid aan excursies. De werkgroepen worden wanneer nodig gesteund in 
hun functioneren.  
 
Naast de activiteiten van de werkgroepen willen we cursussen blijven organiseren. De cursus veldbiologie 
en de plantendeterminatiecursus voorzien in een behoefte, zowel onder eigen leden als onder 
belangstellenden van buiten de vereniging. Verder is het erg leuk om aan te sluiten bij landelijke projecten, 
zoals bijvoorbeeld het lieveheersbeestjesproject en het wantsenproject. In 2018 wordt een 
duizendsoortendag georganiseerd. Wanneer dit een succes is, wordt dit de jaren daarna herhaald.  
 
Natuurbeleving 
De Dinsdag- en Woensdaggroep hebben wekelijks een activiteit, waarbij beleving van de natuur in onze 
omgeving centraal staat. Ook de algemene excursies, die vaak een excursiedoel buiten ons werkgebied 
hebben, zijn altijd erg interessant en gezellig.  
Het lijkt wel of de lezingen in het winterseizoen de afgelopen jaren zijn gegroeid in kwaliteit. Dit willen we 
graag voortzetten.  
 
Natuurbescherming 
De derde poot van de KNNV is natuurbescherming. De KNNV is gebleken geen actieclub te zijn. Toch is het 
belangrijk om af en toe een geluid te laten horen wanneer de natuur in het geding is.  
 
Jubileumjaar 



In 2018 bestaat onze KNNV-afdeling 100 jaar. Dit wordt gevierd met o.a. een feestelijke bijeenkomst voor de 
leden, een jubileumuitgave, extra excursies en een duizendsoortendag. Het jubileumjaar wordt verder 
gebruikt om de activiteiten van de KNNV extra onder de aandacht te brengen, zodat meer mensen bekend 
raken met onze afdeling. 
 
Groei ledenaantal 
De afgelopen jaren is onze KNNV-afdeling jaarlijks gegroeid. Ook in de toekomst willen we deze stijgende 
lijn vasthouden. Belangrijk hierbij is de jaarlijkse cursus veldbiologie. Ieder jaar worden enkele cursisten na 
afloop van de cursus lid van de afdeling. 
 
Financieel gezond 
De afdeling is financieel gezond. Vooral de cursus levert jaarlijks inkomsten op. Het geld moet ten goede 
komen aan activiteiten en initiatieven voor en door de leden. 
 
Continuïteit bestuur 
Het valt tegenwoordig niet mee om nieuwe bestuursleden te vinden voor een stichting of vereniging. Dit 
geldt ook voor onze vereniging. Toch is het belangrijk om continuïteit in het bestuur te houden. Het schema 
van af- en aantreden vraagt om een vroegtijdig zoeken naar nieuwe bestuursleden. 
 
Samenwerking IVN 
De samenwerking met het IVN is goed. Samen maken we ons BLAD. IVN-ers en KNNV-ers gaan gezamenlijk 
op pad tijdens excursies en maken gebruik van elkaars cursussen. Ook in de toekomst blijft de 
samenwerking met het IVN belangrijk.  
 
Den Helder 
Na de fusie met de afdeling Den Helder in 2016 is er een inspanningsverplichting om ook in Den Helder 
activiteiten te organiseren. Het zou mooi zijn om in Den Helder een wandelgroep te hebben.  
Verder is er samenwerking met het bezoekerscentrum Helderse Vallei. 
 
PR 
Alle lezingen worden aangekondigd in de lokale kranten. Excursies zijn in principe voor de eigen leden. 
Deze worden over het algemeen niet uitgebreid bekend gemaakt. In het jubileumjaar wordt extra ingezet 
op PR. Er verschijnt een aantal keer per jaar een persbericht over een bijzondere vondst of waarneming.  
Eind 2017 is onze facebookpagina nieuw leven ingeblazen. Met facebook wordt het bereik van 
aankondigingen voor excursies, lezingen en andere activiteiten vergroot. 
De interne PR wordt verzorgd via het maandelijkse activiteitenoverzicht en de Bladluis die via de mail 
worden rondgezonden. Verder is het prachtige BLAD een bindende factor voor de vereniging. 
 
 


