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Jaarverslag VNVN 2021 
Ook 2021 heeft, evenals 2020, in het teken van de COVID 

maatregelen gestaan. Steeds was het spannend of 

activiteiten wel of geen doorgang konden vinden. 

Desondanks is het toch gelukt om een groot aantal 

activiteiten wel door te laten gaan. Hieronder leest u daar 

meer over.  

 

Leden: eind 2021 stond het ledenaantal op 670. 

 

Jan Verwey Natuurcentrum: in 2021 is een aantal 

vitrinekasten vernieuwd. 

 

Inloopochtenden: in juli kon eindelijk de eerste 

inloopochtend van het jaar doorgaan. In totaal zijn er 5 

inloopochtenden geweest. December moest weer afgelast 

worden. 

De jaarvergadering van maart 2021 heeft wederom 

digitaal plaats gevonden. Er heeft een bestuurswisseling 

plaatsgevonden. Het bestuur heeft afscheid genomen van 

Petra Sonius. Annelies Marijnis heeft het stokje van het 

bestuurssecretariaat overgedragen aan Hanneke Oltheten 

en is zelf weer bestuurslid geworden. De notulen van de 

jaarvergadering zijn gepubliceerd op de website. Vanwege 

een statutenwijziging in verband met de nieuwe Wet 

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is er nog 

een buitengewone  ALV in juni gehouden. Vanwege de 

WBTR moest er een aantal artikelen in de statuten 

gewijzigd worden. Deze wijzigingen zijn ter stemming aan 

de leden voorgelegd. Vanwege de Coronamaatregelen is 

deze buitengewone ALV via brief en/of e-mail gehouden. 

Er is ook direct een tweede bijzondere ALV uitgeschreven, 

voor het geval dat er bij de eerste buitengewone ALV 

onvoldoende leden zouden stemmen. Bij beide 

vergaderingen hebben 65 leden voor de wijzigingen 

gestemd. Er waren geen tegenstemmen. Vervolgens zijn de 

statuten aangepast en notarieel vastgelegd. 

 

Ook in 2021 kon de vogelzangcursus geen doorgang 

vinden. Er waren 17 aanmeldingen. Voor 2022 is er 

inmiddels wel een cursus gepland. 

 

Jeugdnatuurclub 
Uilenballen pluizen kon gelukkig doorgaan Op 17 april 

zijn 20 kinderen hier enthousiast mee aan de slag gegaan. 

Ook op 20 november kwamen er maar liefst 30 kinderen 

uilenballen pluizen. De aanmeldingen verliepen via het 

boekje Sjors Sportief, dat op alle scholen wordt uitgedeeld. 

Het Strandlopertje is door de leden van de educatieve 

werkgroep persoonlijk bij alle basisscholen in heel 

Noordwijk bezorgd. De leerkrachten reageerden allemaal 

erg enthousiast. 

De VNVN is als aanbieder toegevoegd aan de website van 

“Verwonder om de hoek” (https://verwonderomdehoek.nl/ 

. Via deze website komen veel aanvragen binnen van 

scholen uit de Leidse regio. Vooral de buitenexcursies zijn 

erg populair. 

De inmiddels 44e editie van het Herfstnatuurspel op 20 

oktober was ook dit jaar weer een groot succes. Ondanks 

de slechte weersvoorspellingen namen er maar liefst 170 

kinderen aan deel en het weer was uiteindelijk prima. 

In totaal zijn er 365 kinderen bij activiteiten van de 

jeugdnatuurclub betrokken geweest. Een mooi resultaat ! 

Ondanks de (steeds wisselende) COVID maatregelen 

konden er verschillende excursies toch doorgang vinden. 

De uitgebreide verslagen kunt u lezen op de website. 

Jeugdexcursies 
In de eerste twee kwartalen konden de jeugdexcursies geen 

doorgang vinden. De op zaterdag 4 september 

georganiseerde  jeugdactiviteit “Op zoek naar zeediertjes” 

kon gelukkig wel doorgaan. Er hebben 17 deelnemers 

goede vangsten gedaan met als hoogtepunt een Pieterman. 

Bij de paddenstoelenexcursie op 9 oktober was het goed 

zoeken naar paddenstoelen. Door het droge weer was er 

niet veel te vinden. Maar de 9 deelnemertjes wisten toch 

mooie exemplaren te vinden, waaronder een grote 

Biefstukzwam! 

 Bij het struinen in de duinen, heerlijk dwars door het 

Coepelduyn,  op 13 november, waren er 12 deelnemertjes. 

Eindelijk weer inloopochtend! 

Herfstnatuurspel 2021 - foto: Piet Broekhof 

Op zoek naar zeediertjes – foto: Annet de Willigen 

https://verwonderomdehoek.nl/
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Excursies 
Alle excursies die gepland waren in het eerste kwartaal 

moesten afgelast worden.  

De eerste excursie in 2021 was op 6 juli in de 

Coepelduynen, waar het maximum aantal deelnemers 

gezien de COVID maatregelen, nl 12,  aan heeft 

deelgenomen. 

 
Excursie Coepelduynen – foto: Dini Thibaudier 

 

In september is een aantal leden op eigen gelegenheid naar 

Falsterbo geweest, om te genieten van de vogeltrek. 

Op 24 oktober was er een excursie naar de Zuidpier van 

IJmuiden, met maar liefst 20 deelnemers, die blij waren 

om na alle beperkingen weer eens met elkaar op pad te 

kunnen. 

De excursie naar de Zandmotor op 18 december onder 

leiding van Gab de Croock trok 18 deelnemers.  

De gebruikelijke decemberexcursie naar Zeeland kon 

helaas geen doorgang vinden 

 

Lezingen 
De eerste lezing sinds lange tijd vond plaats op 1 oktober. 

Vanwege de aangepaste COVID maatregelen moest de 

lezing op het laatste moment één week verzet worden. 

Toch was de lezing zeer goed bezocht (60 leden) en 

hebben wij kunnen genieten van de prachtige foto’s en 

boeiende verhalen van René van Rossum. 

Bij de lezing over de Kleine Jager en de Grauwe 

Franjepoot op 29 oktober door Ingrid Tulp waren 40 leden 

aanwezig. 

De geplande lezing van november door Gerrit Jan Klop 

over Suriname kon, wederom vanwege de verscherpte 

COVID maatregelen, op het laatste moment niet doorgaan 

en is verplaatst naar het najaar 2022. 

 

De VNVN heeft het boek van René van Rossum  

gesponseerd en daardoor kon het boek voor de leden 

beschikbaar komen tegen een gereduceerde prijs van €15. 

De boeken zijn inmiddels uitverkocht.  

Ook heeft de vereniging de nieuwe veldgids Orchideeën 

van de Benelux financieel ondersteund en kond een 

beperkt aantal boeken tegen de gereduceerde prijs van 

€12,50 aan de leden aangeboden worden. Er is nog een 

klein aantal exemplaren beschikbaar. 

 

De vereniging heeft een subsidieregeling ingesteld voor de 

aanschaf van natuur gerelateerde spullen voor leden. 

(Strandloper 2021-2). Er zijn nog geen aanvragen binnen 

gekomen. 

 

Het bestuur heeft in 2021 gewerkt aan de nota “visie op 

natuur” Aan de leden is gevraagd om input (zie Strand-

loper 2021-3). Daar is geen reactie op gekomen. In deze 

Strandloper en tijdens de jaarvergadering zal hier 

uitgebreid aandacht aan besteed worden. 

 

Vier keer per jaar vindt er het groenoverleg plaats: overleg 

met de gemeente over groene aangelegenheden. In dit 

overleg krijgt de VNVN de gelegenheid om advies te 

geven en ook om zelf zaken in te brengen. In 2021 zijn 

onder andere de volgende onderwerpen besproken: 

bebouwing Bronsgeest, ecologische zone Leidsevaart en 

Maandagse Wetering, maaibeheer, aanpassen rotondes, 

groeninrichting landschapspark. Als voorbeeld: mede 

dankzij de inbreng van de VNVN (in dit geval in de 

persoon van Jelle van Dijk) is het maaibeheer van de 

gemeente aangepast ten gunste van de biodiversiteit. 

 

De website en facebook zijn ook in  2021 digitaal druk 

bezocht en leverde met name op facebook veel reacties op. 

 

 

 

 

  

Het prachtige boek van René 

Facebook startpagina  VNVN 




