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Inleiding 
Het Centraal Bestuur van Nivon Natuurvrienden biedt u hierbij het Jaarverslag 2018 aan.  
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Het betreft een overzicht van activiteiten onder verantwoordelijkheid van het CB, het Landelijk 
Bureau, Duurzaamheid, Reizen en NivonJong. Bovendien treft u een terugblik aan van het reilen 
en zeilen binnen de Nivonaccommodaties, 
De Beheercommissies van de natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen hebben (op één na) 
een eigen verslag ingeleverd. Meer uitgebreide overzichten van de stand van zaken over 2018 
zijn mogelijk te vinden op de websites van de afzonderlijke accommodaties.  
 

Het Jaarverslag van de lokale/regionale afdelingen, werkgroepen en overige landelijke 
activiteiten wordt in het najaar van 2019 aangeboden, aangezien de lokale en regionale 
afdelingen hun algemene ledenvergaderingen doorgaans in het voorjaar houden en daarom 
niet nu al verantwoording kunnen afleggen over activiteiten. Deze verandering in 
verslaggeving hangt samen met de doorgevoerde deconsolidatie van de jaarrekening van de 
Vereniging Nivon in 2017. 
 

Centraal Bestuur 
Het Centraal Bestuur bestond in 2018 uit:  
Henk Schaaf (voorzitter),  
Jos Bras (penningmeester),  
Gerard de Jager (secretaris)  
Herbert Boerendonk 
Annemarie Borghuis 
Ben Lindeman,  
Mieke Minkes,  
Christa Schep,  
Han Verschuur (benoemd in april) 
Arie van Zanten (afgetreden in februari)  
 
Drie commissies adviseren het CB over beleidsaspecten.  
- De Bestuurscommissie Accommodaties behandelt alle onderwerpen aangaande de huizen 

en kampeerterreinen. Veelal op basis van werkbezoeken aan de Beheercommissies van 
verschillende huizen.  

- De Bestuurscommissie Verenigingszaken buigt zich over kwesties m.b.t. de afdelingen en 
geledingen. Beide commissies vergaderen maandelijks.  

- De Financiële Commissie geeft – gevraagd en ongevraagd – advies.  
 
Het CB kijkt terug op een jaar met een niet eerder vertoond gunstig financieel resultaat. De 
inkomsten zijn in 2018 zichtbaar gestegen, de uitgaven zijn op diverse terreinen drastisch 
verminderd. De activiteiten bij energiebesparing hebben, samen met kostenreductie, duidelijk 
effect gesorteerd.  
 
Nivon Natuurvrienden staat er dankzij zorgvuldig financieel beleid goed voor. Dit is mede te 
danken aan de inzet van alle vrijwillig werkende Nivonleden in de accommodaties, binnen de 
werkgroepen en afdelingen.  
Voor de Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen was er in 2018 weer meer ruimte 
voor investeringen. In beginsel wordt elke verdiende euro in hetzelfde jaar nog ingezet in 
gewenste en noodzakelijke vernieuwing van de accommodaties.  
 
De vereniging Nivon ziet het aantal leden al enkele jaren toenemen. Dit is onder meer te 
danken aan de actie “Kinderen gratis” en de aanpassingen in de lidmaatschapstarieven en van 
de overnachtingsprijs in de Nivonaccommodaties. Vooral gezinnen met jonge kinderen kunnen 
goedkoper meer keren per jaar in de huizen en op kampeerterreinen logeren. Dit leidde tot een 
hogere bezettingsgraad in de natuurvriendenhuizen en op onze kampeerterreinen. 
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Het aantal overnachtingen in de accommodaties is bovendien toegenomen nadat enkele 
natuurvriendenhuizen via Booking.com bekender zijn geworden. Ook de in 2018 ingevoerde 
vouchers voor een gratis midweek hebben gunstig uitgewerkt. 
Kortom: na achteruitgang en stilstand is in 2018 gelukkig weer sprake van groei. Van daaruit 
willen we gezamenlijk werken aan nieuwe bloei van Nivon Natuurvrienden.  
 
 

 
De historische ontwikkeling van het ledental. De rechte lijn geeft aan hoe het Nivon vanaf 2003 
jaar op jaar duizenden leden verloor. Pas in 2017 zien we dat de neergang stop en in 2018 wordt 
omgezet in groei. 
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Na 2007 zijn verschillende Nivonaccommodaties afgestoten. Dit is terug te zien in  
de overnachtingscijfers. Maar door ingezet beleid is sprake van een continue stijging  
vanaf 2015. 
 

 
 
In 2018 bereikte Nivon Natuurvrienden het hoogste aantal kampeerovernachtingen ooit.  
Dit was mede te danken aan de warme zomer en de mooie, goed verzorgde terreinen. 
 
 
 

 
Naast een inhoudelijk deel bevat dit document de Financiële Jaarverslagen 2018, die worden 
afgesloten met de Controleverklaringen van de accountant.  
 

 
 

 

125.532 125.050 

116.033 

103.237 102.713 

95.104 
92.133 

89.248 86.843 87.954 

99.052 
104.614 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Overnachtingen accommodaties

44.307 44.356 

57.747 

51.680 

54.869 

48.304 
50.558 51.080 

53.480 53.619 
56.445 

61.419 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Overnachtingen kamperen



6 

CB Nivon Natuurvrienden  

12 maart 2019  

Wat is er in 2018 gepasseerd in de CB-vergaderingen? 
 

Accommodaties: 
o In een protocol zijn de “spelregels” vastgelegd voor investeringen in de accommodaties. 
o Onze eigen Nivonwerkgroepen betalen voortaan een vast laag bedrag voor het gebruik van 

zaalruimten in de accommodaties. 
o Er wordt een speciaal Duurzaamheidsfonds ingesteld waaruit we investeringen betalen op 

het terrein van energiebesparing. 
o De overnachtingstarieven voor 2018 en 2019 worden vastgesteld.  
o Maandelijks voorziet de landelijk penningmeester de exploitatieoverzichten van een 

analyse.  
o Verschillende natuurvriendenhuizen krijgen een nieuwe brandmeldinstallatie. 
o Op vrijwel alle terreinen zijn nieuwe – ecologisch verantwoorde – speeltoestellen 

geplaatst, ter vervanging van afgekeurd materiaal. 
o Op verzoek van enkele beheercommissies bespreekt het CB de mogelijkheid van centrale 

reserveringen en aanmelding. 
o Na lange en moeizame onderhandelingen met de gemeente Rotterdam wordt de 

beëindiging van de erfpachtovereenkomst van het August Reitsmahuis in Hoek van Holland 
afgerond.  

o Een architect doet op verzoek van het CB vooronderzoek naar de haalbaarheid van het 
ombouwen van het Nivoncentrum in Rotterdam naar een “stadsherberg". Uiteindelijk blijkt 
dit technisch wél maar financieel níet haalbaar.  

o De opbrengst uit de verkoop van het Reitsmahuis wordt ingezet voor de aanschaf van 
enkele grote semi-mobiele trekkershutten op het terrein van vier kleinere 
natuurvriendenhuizen. 

o Het CB presenteert een zogeheten witboek “Analyse continuïteit en perspectief”, dat een 
fascinerend beeld geeft van de neergang in voorgaande jaren en de moeizame weg 
omhoog.  

o CB-leden zijn aanwezig bij de jubileumvieringen van enkele natuurvriendenhuizen.  
o Het Centraal Bestuur participeert in de raad van toezicht van De Groene Koepel. 
o In 2019 zal een speciale voucher worden uitgegeven om de vrijwilligers bij de 

accommodaties individueel te belonen voor hun jarenlange inzet. Zij kunnen de waardebon 
gebruiken voor een gratis meerdaags verblijf in een ander natuurvriendenhuis.  

o Op de agenda in elke vergadering stonden uiteraard: de financiële huishouding, de 
investeringen in duurzaamheid (Green Key) en de exploitatierapportages. 
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De “schuldenberg” neemt sterk af. Ingezet beleid om de schulden versneld af te lossen wordt 
goed zichtbaar in deze grafiek. De winst en het eigen vermogen nemen toe. 
 
Vereniging 
o De Stichting G.W. Melchersfonds verwerft de Anbi-status (Algemeen nut beogende 

instellingen). Via deze stichting kunnen we inkomsten verwerven voor de sociale 
groepsvakanties.  

o Gesprekken met het ministerie van Sociale zaken voor een subsidie uit het fonds voor 
armoedebestrijding bij kinderen verlopen succesvol. Er komt een substantieel bedrag 
beschikbaar t.b.v. de groepsvakanties. 

o De Belastingdienst wijst het voorstel voor het ombouwen van de Stichting Milieu-estafette 
naar een Anbi-stichting Wandelen/Fietsen/Duurloop helaas af.  

o Het CB stelt voor om slapende gelden van afdelingen over te hevelen naar een centrale 
“Nivonbank”, waar het rentedragend kan worden gemaakt. Het vergroot de financiële 
armslag van onze organisatie door een buffer te vormen. De afdelingen kunnen het geld na 
verloop van tijd weer opvragen, met rentewinst. 

o De vereniging, de accommodaties en de Nivon-reizen moeten voldoen aan de Algemene 
Verordening Persoonsgegevens. In de nieuwsbrief Flits wordt aandacht besteed aan de 
wijze van handelen en de nieuwe ledenadministratie wordt hierop ingericht.  

o De Statuten worden gedeeltelijk aangepast, evenals het Huishoudelijk reglement. De 
positie van de Financiële Commissie en van NivonJong wordt hierin nu helder gemarkeerd. 

o We voeren gesprekken met bestuur en directie van Wandelnet over een herziening van de 
relatie. Gestreefd wordt naar zakelijke werkafspraken met deze koepelorganisatie.  

o Nivon Natuurvrienden haalt de band met zusterorganisaties in het buitenland aan. Een CB-
lid is specifiek verantwoordelijk voor de internationale contacten. 

o Het CB presenteert een zogeheten positiepapier, “Nieuwe Kracht”. Geen beleidsdocument, 
maar een zienswijze, die ingaat op de oorsprong en het rijke verleden van de vereniging en 
de stichting, de situatie “nu” en de nabije toekomst. De kernwaarden en onderlinge 
solidariteit staan daarin centraal.  

o “Nieuwe Kracht” wordt aangevuld met een hoofdstuk Internationaal, vooral over de relatie 
met NFI.  

o In februari 2018 is het landelijke bestuur van NivonJong geïnstalleerd. 
o Op verzoek van NivonJong betalen jongeren van 16 t.e.m. 25 jaar een lagere 

lidmaatschapsbijdrage (€ 20,-). 
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o Voor discussie in de Nivonraad schrijft het CB het document “Het Nivon-project, organisatie 
en perspectief”. Centraal staat hierin de vraag wat te doen met krimpende afdelingen en 
hoe we de daar ontwikkelde activiteiten elders zouden kunnen onderbrengen. Het motto 
luidt: “Welke waarde kan het Nivon creëren voor zijn leden?” 

o Besloten is tot opheffing van enkele lokale afdelingen die niet meer zelfstandig verder 
kunnen, door het ontbreken aan bestuurskracht en vrijwilligers.  

o Het CB biedt afdelingen die op zoek zijn naar “nieuwe kracht” actieve ondersteuning, met 
advies en extra geld voor bijzondere activiteiten.  

o Tijdens een Programmadag krijgen afdelingen en geledingen informatie over een kant-en-
klaar pakket aan activiteiten. 

o Met het oog op het 95-jarig bestaan van het Nivon in 2019 wordt een speciaal Lustrumfonds 
ingesteld, waaruit geledingen subsidie kunnen krijgen voor bijzondere activiteiten. 

o We zijn met een eigen stand aanwezig op de Vakantiebeurs én de Fiets- en Wandelbeurs in 
de Utrechtse Jaarbeurs. Bij het tweede evenement presenteren we twee nieuwe 
wandelgidsen: voor het Noaberpad en het Maarten van Rossumpad. 

o We sluiten ons aan bij de Statiegeldalliantie, die het innen van statiegeld voor plastic 
flessen nastreeft.  

o Een CB-lid adviseert de Pika-commissie over de mogelijkheid van bijzondere 
programmaonderdelen voor het jaarlijks Pinksterfestival.  

o Het CB besluit tot het aantrekken van een extra communicatiemedewerker, die tevens 
eindredacteur van Toorts zal zijn. Ook wordt besloten om een betaalde bureaumedewerker 
aan te stellen die activiteiten voor kinderen en jongeren zal gaan coördineren. 

o Nivon Natuurvrienden koopt een pakket CO₂-emissierechten op, om daarmee de prijs van 
CO₂-rechten omhoog te brengen en bij te dragen aan een symbolische vermindering van de 
luchtvervuiling.. 

o Op verzoek van het reizenoverleg wordt voorgesteld om aangepaste Algemene 
voorwaarden goed te keuren. Alle landelijke reizengroepen zullen hier gebruik van maken.  

o De scholing voor reisbegeleiders wordt nog professioneler aangepakt. 
 

Landelijk bureau  
 

Het Landelijk Bureau verleent in brede zin faciliteiten aan de Nivonorganisatie. Er gebeurt van 

alles: financiële en ledenadministratie, vernieuwing van ICT, professioneel in- en extern 

communiceren, verzorging van drukwerk, de coördinatie van overlegvormen binnen het Nivon, 

enzovoort. 

Ledenadministratie 
Een bijzonder ontwikkeling zijn de mutaties in de ledenaantallen geweest. Kenmerkten de 
afgelopen jaren zich door veel opzeggingen (iets wat administratief weinig werk oplevert), in 
2018 nam het aantal leden fors toe. Dat had ook een keerzijde. Meer leden betekent meer 
administratieve werkzaamheden, meer ledencontacten, meer postzendingen, etc. Dit werd 
financieel wel gecompenseerd door meer contributieomzet, maar met dezelfde personele 
bezetting was dit niet bij te houden in 2018 zijn dan ook wat extra uren daarop ingekocht. De 
introductie van de ledenmodule in 2019 zal de administratieve druk verminderen in het tweede 
halfjaar van 2019. Het eerste halfjaar zal die druk er echter nog steeds zijn.  
 

Communicatie 
Eind 2017 is er voor gekozen om structureel te gaan werken aan ledenbehoud en 
ledenwerving. Communicatie is daarbij essentieel. De begroting 2018 kende dan ook een 
budget voor uitbreiding van het personeel met een fulltime medewerker communicatiebeleid, 
een functie die per 1 januari 2018 is ingevuld. Naast het opstellen van een communicatiebeleid 
is in 2018 veel energie gestoken in ‘’digitale bereikbaarheid’’. Zo is ingezet op het verkrijgen 
van meer e-mailadressen van onze leden, meer volgers op Facebook, Twitter en Instagram, en 
wordt actief ingespeeld op berichten die in het land verschijnen over de Nivonorganisatie. De 
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monitoring is een belangrijk onderdeel geworden van het communicatiebeleid. Dit zal ook 
2019 verder worden uitgebouwd. 
 
In het vierde kwartaal ontstond een knelpunt met betrekking tot de redactie van het ledenblad 
Toorts. De externe eindredacteur Jolanda Denekamp besloot haar werkzaamheden te 
beëindigen. Zij heeft gedurende een lange reeks van jaren het ledenblad samengesteld en zelf 
ook talrijke reportages geschreven. Dankzij haar inzet hebben wij grote stappen kunnen zetten, 
waarvoor dank.  
Het vrijgevallen budget is gebruikt om een parttime medewerker aan te stellen per 1 
december 2018. Primair gericht op de redactie van de Toorts, maar ook inzetbaar op andere 
communicatiewerkzaamheden. Bij het verschijnen van het winternummer van Toorts in 
december is tevens een grote slag gemaakt in de leesbaarheid van de digitale Toorts. 
 

Activiteiten 
Een aantal bijzondere (extra) projecten werden in 2018 door verschillende medewerkers 
opgepakt, zoals : 
- In december 2018 is de oplevering gestart van de testomgeving van een nieuwe 

ledenmodule, als onderdeel van het Tommy reserveringspakket. In 2019 zal dit breed 
worden uitgerold binnen de Nivonorganisatie. 

- Het tijdelijk vervullen van het penningmeesterschap van Eikhold (beëindigd in maart 2018). 
- Het inrichten / ombouwen van twee bestaande stichtingen tot Anbi-stichtingen.  
- Het heruitgeven van de wandelgidsen; Overijssels Havezatenpad, Drenthepad en Brabants 

Vennenpad. 
- De voorbereiding van een uitgave over fietsen langs natuurvriendenhuizen.  
- Het realiseren van afwikkeling van de overdracht van het August Reitsmahuis.  
- Het onderzoeken van een alternatief / gecombineerd gebruik van het gebouw van Nivon 

Rotterdam. 
- De aanbesteding van het onderhoud, de certificering en aanleg van brandmeldinstallaties 

voor de natuurvriendenhuizen. 
- Het ontwikkelen van een meerjarig te gebruiken pvc-vrije ledenpas. Een pas die naast 

milieubesparing ook een financiële besparing zal opleveren. 
- Het wisselen van webshop en logistiek centrum voor de verkoop van wandelgidsen.  
- Het vormgeven van de stands en bemensing van zowel de Vakantiebeurs als de Fiets- en 

Wandelbeurs. 
- Het ontwerpen van een nieuwe website voor de Nivonorganisatie met een belangrijke focus 

op de homepage, activiteitenpagina en de mogelijkheden om accommodaties te boeken. 
Deze nieuwe site zal in het eerste halfjaar van 2019 zijn opgeleverd. 

- Voorbereiden van stageplaatsen en selectie van stagiaires voor het Landelijk Bureau in 2019 
(start 1 februari 2019). 

 

Aandacht voor duurzaamheid 
Ook in het dagelijks reilen en zeilen van het Landelijk Bureau speelt duurzaamheid een grote 
rol. De te verbruiken hoeveelheden briefpapier, de oplage van Toorts en van folders, 
ledenpassen en dergelijke zijn enorm. Uiteraard ook het verpakkingsmateriaal. In de tweede 
helft van 2018 zijn goede keuzes gemaakt om hier een grote slag te slaan. De eerste in 2019 
verschijnende Toorts zal niet meer in plastic worden verpakt en zal worden gedrukt op nog 
duurzamer papier. Ook alle folders, briefpapier e.d. zijn aangepast. Gebleken is dat het begrip 
‘’duurzaam’’ rekbaar is. Belangrijk is dat er een goede combinatie blijft van praktisch, kwaliteit 
en duurzaamheid. Het optimum lijkt daarbij gevonden voor het Nivondrukwerk.  

 

Personeel 
De bezetting van het Landelijk Bureau heeft in 2018 behoorlijke wijzigingen ondergaan. Dit was 
deels voorzien.  
Het ziekteverzuim was evenals 2017 verwaarloosbaar laag. Op geen enkele wijze is gebleken 
dat er in 2018 werkgerelateerd ziekteverzuim is geweest. 
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In 2018 is geen ongewenst gedrag gerapporteerd en is er ook geen gebruik gemaakt van de 
externe vertrouwenspersoon. 
De verdeling vrouwen/mannen bedroeg eind 2018 5/1 . 
Overleg: Voor het Landelijk Bureau is er het zogeheten LB- overleg, waaraan alle medewerkers 
deelnemen en wat in de regel eens per vier weken plaatsvindt. Dit stond doorgaans in het 
teken van praktische zaken. 
Vooruitblik: De IT-werkzaamheden zijn inmiddels uitbesteed. Begin 2019 werd duidelijk dat 
een van de medewerkers, na een dienstverband van ruim 30 jaar, haar werkverband bij Nivon 
zal beëindigen. Aangezien zij belast is met het voeren van de ledenadministratie is dat 
natuurlijk een cruciale functie voor een vereniging. Direct is de werving gestart voor een 
opvolger. Deze zal per 1 maart 2019 bij Nivon in dienst treden, om na een inwerk- en 
overdrachtsperiode het stokje volledig over te nemen. 
Per 1 februari starten twee stagiaires (een werkstage en een afstudeerstage) en iets later in 
dat kwartaal zal de ‘’jongerenmedewerker’’ werkzaam zijn binnen het Landelijk Bureau. Op het 
personele vlak doen zich dus veel veranderingen voor, veelal gericht op ledenbehoud en 
ledenwerving. Dit vormt een speerpunt voor 2019, evenals het uitwerken van het motto 
‘’duurzaam recreëren’’. 2019 zal wederom een bruisend jaar zijn. 
 

Risicoparagraaf 
Zowel in de Vereniging Nivon als binnen de Stichting Natuurvriendenhuizen en 
Kampeerterreinen worden activiteiten ontwikkeld die kunnen leiden tot het ontstaan van 
risico’s . Het is ondenkbaar dat elk te bedenken risico kan worden ondervangen, maar beide 
organisaties streven naar een hoge mate van risicobeperking c.q. –beheersing. 
Voor beide organisaties geldt dat deelname aan het economisch verkeer veelal financiële 
risico’s met zich meebrengt. Deze risico’s worden in grote mate beperkt door zaken te doen 
met bonafide bedrijven. Bij opdrachten boven de € 5.000,- worden meerdere offertes 
opgevraagd en voordat opdracht kan worden verleend dient het Centraal Bestuur een besluit 
te nemen. 
Op het gebied van financiële risico’s biedt het Financieel Statuut de nodige waarborgen. Dit 
statuut is vastgesteld in de Nivonraad. 
Uiteraard is ook een deel van de risico’s af te dekken met verzekeringen. De gehele 
Nivonorganisatie is goed verzekerd op de onderdelen die er toe doen. Er zijn polissen 
afgesloten voor opstal en landbouwmaterieel, voor bestuurdersaansprakelijkheid en 
ongevallen inzittenden tot overlijden. Ze worden door een externe partij gemonitord. 
Weliswaar heeft Nivon Natuurvrienden een beperkt aantal medewerkers; de vele duizenden 
vrijwilligers dienen echter de zekerheid te hebben dat zij nooit financiële schade hoeven te 
lijden als gevolg van hun inzet voor het Nivon. 
Niet alle financiële risico’s zijn af te dekken, in belangrijke mate veroorzaakt door de beperkte 
organisatieomvang. In dit kader valt te noemen de betalingsbevoegdheid van de directie. Het 
bestuur is zich hiervan bewust. 
 
Naast financiële risico’s kennen de organisaties ook andere risico’s. Voor het Nivon onder 
andere: 
Organisatie reizen: Het risico hier wordt beperkt door geen reizen te laten begeleiden door 
ongeschoolde begeleiders, deelnemers te wijzen op hun fysieke mogelijkheden in relatie tot 
de te ondernemen reis en een goede achtervangregeling indien een reis vertrekt/vetrokken is. 
Personeelsbeleid: Op het gebied van Arbo en verzuim voldoet het Nivon aan alle 
verplichtingen die gevraagd kunnen worden van een professionele organisatie. We hanteren 
de cao Sociaal Werk waarin veel aandacht is voor levensloopbestendige 
arbeidsomstandigheden. 
Gezondheid: Voor de stichting geldt onder andere legionellapreventie. Het risico van 
besmetting is aanwezig. Deze risico’s zijn geïnventariseerd, er zijn beheersplannen opgesteld 
die worden nageleefd en de periodieke controles van de watermonsters worden centraal 
beoordeeld en indien nodig wordt er direct actie ondernomen. 
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Brandmeldingen: In onze accommodaties is het van groot belang dat de signaleringssystemen 
op orde zijn. Zowel de noodverlichting als de brandmeldinstallaties voldoen aan de modernste 
eisen en keurmerken. Indien afwijkingen worden geconstateerd is dit direct aanleiding tot 
ingrijpen. 
 

Afhandeling klachten  
Het Centraal Bestuur heeft een functionaris benoemd die het afhandelen van klachten 
coördineert. 
Een goede afhandeling van klachten is om twee redenen van belang: De klager wordt serieus 
genomen, er wordt aandacht aan de persoon en aan de klacht besteed. Dit vergroot de kans 
dat mensen terugkomen als gast en hun lidmaatschap niet uit boosheid beëindigen. 
Een klacht is een signaal dat iets niet goed gaat, iets niet goed geregeld is of dat iets dient te 
worden aangepast. Dat verbetert onze organisatie.  
Het aantal klachten is aan het afnemen. De actieve leden binnen Nivon Natuurvrienden die met 
klachten worden geconfronteerd gebruiken deze ervaringen om hun werkwijze aan te passen. 
Dat is een goede ontwikkeling. 
Klachten van algemene aard handelt de klachtencoördinator vaak zelfstandig af. Specifieke 
klachten die binnenkomen bij het Landelijk Bureau of bij het CB stuurt de klachtencoördinator 
door naar de Nivongeleding waarop de klacht betrekking heeft, met het verzoek deze af te 
handelen en de klachtencoördinator daarna te informeren. In veel gevallen gaat dat 
voortreffelijk en wordt het naar tevredenheid afgehandeld. Soms wordt de 
klachtencoördinator om advies gevraagd. Als er iets uit te leren valt voor de organisatie brengt 
de klachtencoördinator dit onder de aandacht van de leden van het CB en de medewerkers van 
het Landelijk Bureau. 
 
Een klacht kan ook rechtstreeks binnenkomen bij een huiswacht of een Beheercommissie (BHC) 
van een Nivon-accommodatie, bij een reizenwerkgroep of een afdelingsbestuur. Die gaat het 
afhandelen en daarmee is het klaar. Soms wordt gezegd dat de klager contact moet opnemen 
met het Landelijk Bureau of het Centraal Bestuur.  
Als een Nivongeleding niet reageert op een dringend verzoek tot afhandeling spreekt de 
klachtencoördinator haar daarop aan. Dat vindt de geleding vaak “niet leuk”. Ook als de 
Nivongeleding waarbij de klacht binnenkomt het dossier niet, of niet naar tevredenheid, 
afhandelt wenden mensen zich vaak vervolgens tot het Landelijk Bureau of het Centraal 
Bestuur. Ook dan spreekt de klachtencoördinator de geleding daarop aan.  
In een aantal gevallen vindt de klachtencoördinator dat een BHC ruimhartiger moet zijn of dat 
ze juist te halsstarrig vasthoudt aan een vermeend eigen gelijk. Dan wil de 
klachtencoördinator nog wel eens aandringen op een klantvriendelijker benadering en/of een 
compensatie (bij voorkeur met cadeaubonnen).  
 
De klachtencoördinator ziet zijn taak als een ombudsmanachtige functie. Het behoud van een 
lid of een gast is belangrijk en dat mag wat kosten. Het komt een enkele keer voor dat 
Nivonleden en gasten een scherpe behoefte demonstreren aan het eigen gelijk. Dan zal de 
klachtencoördinator in alle duidelijk aangeven dat Nivon Natuurvrienden niet op hun 
verzoeken zal kunnen ingaan en dat hun gedrag mogelijk zelfs ongepast is. Deze handelwijze is 
geënt op de ervaringen bij grote (semi-)overheidsinstellingen en werkte daar erg goed. Hard 
tegen querulanten, maar ook gericht op het behoud van de klantrelatie, desnoods tegen de zin 
van medewerkers die een onjuiste opvatting van hun taak en bevoegdheid hebben. 

 

Internationaal 
In artikel 1 van onze statuten stelt het Nivon zich voor als Nederlandse sectie van de in 1895 in 
Wenen opgerichte Natuurvrienden Internationale (NFI). Dertig jaar later bereikte de 
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Natuurvriendenbeweging via rondtrekkende ambachtslieden ook ons land. De natuur trekt 
zich niet veel aan van grenzen en het behoud ervan is nadrukkelijk ook niet aan grenzen 
gebonden. 
De NFI pretendeert een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling in relatie tot 
sociale, ecologische, humanistische en internationale doelen. Uitdrukkelijk wordt verwezen 
naar de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor het jaar 2030 
(SDG – Sustainable Development Goals). 
 
Sleutelbegrippen voor het internationale Natuurvriendenwerk zijn:  
Wederzijds begrip, vriendschap en solidariteit, grensoverschrijdende milieu-, natuur- en 
landschapsbescherming, duurzaam toerisme en duurzame ontwikkeling in landen van het 
globale zuiden en klimaatrechtvaardigheid (het actuele NFI-beleidsspeerpunt). Het 
ondersteunen van de relaties en de uitwisseling tussen de deelnemende landen is nadrukkelijk 
onderdeel van het internationale NFI-beleid. Een jaarlijkse conferentie draagt daartoe bij. 
Onze internationale ambitie schept verplichtingen die bij het Centraal Bestuur versterkt 
aandacht hebben gekregen. Het CB zet in op een herwaardering en herbeleving van onze 
internationale identiteit als wezenlijk element voor onze positionering binnen de 
milieubeweging. Voor het Pikafestival (voorheen Pinksterkamp) in juni 2019 zijn buitenlandse 
gasten uitgenodigd.  
 
Wij plegen overleg met onze zusterorganisaties, om tot meer samenwerking te komen. 
Concrete mogelijkheden daartoe zijn: 
o Gezamenlijke grensoverschrijdende activiteiten van natuurvriendenhuizen en afdelingen, 
o Speciale aandacht voor internationale en grensoverschrijdende wandelingen en 

fietstochten, 
o Internationalisering van ons reisaanbod in samenwerking met de buitenlandse 

zusterorganisaties ,  
o Het organiseren van en deelnemen aan internationale milieu- en 

duurzaamheidsmanifestaties, 
o Opzetten van gezamenlijke campagnes die bijdragen tot meer duurzaamheidsbewustzijn, 
o Het elkaar informeren over en kopiëren van good practices, 
o Het gezamenlijk verzorgen van publicaties m.b.t. de beleidsspeerpunten,  
o Het informeren van de leden en externe doelgroepen over ontwikkelingen binnen de 

internationale Natuurvriendenbeweging.  
 
Om gestalte te geven aan onze hernieuwde internationale ambitie zijn in 2018 de volgende 
concrete stappen genomen:  
 Het Centraal Bestuur heeft een actieve rol gespeeld bij de voorbereiding van de NFI-
conferentie in Wenen in oktober 2018. Dit gebeurde in samenspraak met enkele grotere bij de 
NFI aangesloten organisaties en resulteerde in een besluit om te komen tot meer gezamenlijke 
acties en een organisatiestructuur die dit optimaal faciliteert.  
De Nivonaccommodaties zullen in de nieuwe Duitse huizengids worden gepresenteerd 
(publicatie in 2020). We hebben deelgenomen aan een tweedaagse training van een 
samenwerkingsverband van Duitse Natuurvriendenhuizen. Dit heeft over en weer nieuwe 
inzichten opgeleverd m.b.t. een verantwoorde exploitatie van natuurvriendenhuizen. Het Nivon 
participeert in de stuurgroep van het NFI-Klimaatfonds en heeft langs deze weg invloed 
uitgeoefend op de bestedingen vanuit dit fonds. Ook wordt het werk van de internationale 
jongerenorganisatie van de NFI financieel ondersteund.  
In Toorts heeft onze internationale identiteit versterkt aandacht gekregen in diverse artikelen.  

Nivon Academie 
De Nivon academie is van start gegaan met een aanbod van workshops waar leden individueel 
op kunnen inschrijven. Daarnaast bestaat er een aanbod voor werkgroepen/geledingen als zij 
specifieke deskundigheid zoeken voor training van hun vrijwilligers of werkgroepsleden. 
Vooralsnog richt het aanbod zich op deskundigheidsbevordering van actieve leden en 
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kadervorming. De werkwijze van het aanbod kan verschillen en is sterk gericht op het 
toepassen van de kennis en vaardigheden binnen de organisatie. 
 
Uitgangspunten bij het aanbod voor individuele inschrijvingen zijn: 
o Bekendheid geven via de website, Flits en Toorts, 
o De reiskosten van deelnemers zijn te declareren bij de eigen afdeling, accommodatie of 

werkgroep, 
o Bij voorkeur aanbieden op avonden/zaterdagen,  
o We houden de workshop en/of cursus in een Nivonaccommodatie, en het wordt verzorgd 

d.m.v. iets extra’s bij de koffie/thee. Indien toepasbaar wordt een maaltijd aangeboden,  
o De workshop/cursus wordt verzorgd door Nivonleden, 
o Als duidelijk is dat een eigen accommodatie of interne trainer niet haalbaar is wordt naar 

een passend alternatief gezocht. 
 
Resultaten in 2018 
Er is tot nog toe weinig tot geen belangstelling voor scholing van kaderleden binnen de 
vereniging. De gedachte bij de oprichting van de Academie was het aanbieden van scholing 
voor het kader (voorzitters, secretarissen, penningmeesters). De scholing voor 
penningmeesters is tot driemaal toe aangeboden, eerst specifiek voor nieuwe 
penningmeesters later voor alle penningmeesters. Uiteindelijk is er één scholingsdag 
gehouden waaraan vijf penningmeesters hebben deelgenomen. De enthousiaste reacties van 
deze deelnemers zijn gebruikt bij het werven voor nog zo’n dag maar leverde slechts één 
deelnemer op. 
Er komen eenmalige vragen over bijvoorbeeld scholing voor kascommissieleden. Over de 
taken van een kascommissie is echter voldoende informatie beschikbaar via het internet. 
Verwijzing naar deze informatie is voldoende gebleken. 
Regelmatig zijn er vragen naar scholing op het gebied van beeld en communicatie, zoals het 
maken van een digitale nieuwsbrief, het gebruiken van foto’s, vormgeving, e.d. Onze eigen 
communicatieadviseur heeft een drukbezochte scholingsdag geleid. Omdat het aanbieden van 
scholing/informatie tot het takenpakket van deze professionele medewerker behoort, worden 
deze vragen ook goed door haar opgepakt en beantwoord. 
Gerealiseerd is een training/scholingsdag voor vrijwilligerscoördinatoren met een trainer van 
de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Ook het bestaande aanbod 
van twee maal per jaar een scholing/training voor huiswachten is in 2018 gecontinueerd. 
 
Mogelijke oorzaken voor het gebrek aan belangstelling voor het scholingsaanbod kan zijn dat 
het huidige kader vaak al zwaar belast is met taken als lid van een Beheercommissie. Door 
“vergrijzing” in afdelingsbesturen lijkt bij het lokale kader ook weinig behoefte meer te 
bestaan aan cursussen. Ook is het mogelijk dat het aanbod Nivonbreed nog onvoldoende 
bekend is. Het zou ook kunnen zijn dat het aanbod niet als passend wordt ervaren of niet op de 
juiste manier gebeurt. Daarentegen bestaan er bij de reizenwerkgroepen al goede eigen 
kaderopleidingen.  
 

Wandelen  
De Landelijke Werkgroep Wandelen (LWW) kwam in 2018 vier maal bijeen. Terugkerende 
onderwerpen zijn de stand van de herziening van de wandelgidsen en perikelen rond het 
onderhouden en markeren van onze eigen Nivonpaden. We zien ons geconfronteerd met 
diverse ontwikkelingen. Zo wil Staasbosbeheer bijvoorbeeld niet meer dat markeertekens op 
de bomen worden aangebracht. De uitrol van wandelknooppuntnetwerken in diverse 
provincies gaat soms gepaard met discussies over de loop van onze paden.  
Nivon wandelen heeft zich in 2018 zeker laten zien, onder andere door deelname aan de Fiets- 
en Wandelbeurs van 2 tot en met 4 maart in de Utrechtse Jaarbeurs. Het Nivon presenteerde 
zich in een mooie stand die deels vanuit de LWW werd bemenst. Er lagen twee herziene 
wandelgidsen, van het Maarten van Rossumpad en het Noaberpad op de toonbank. Er zijn veel 
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geanimeerde gesprekken gevoerd en 65 wandelgidsen verkocht. Veertien mensen besloten ter 
plekke om Nivonlid te worden. Onze vrijwilligers waardeerden de presentatie in meerderheid 
met een 7. Alle reden om in 2019 opnieuw deel te nemen aan deze beurs.  
Een week later vond er een geanimeerde bijeenkomst plaats in het natuurvriendenhuis Den 
Broam te Buurse, waar het verschijnen van de Noaberpadgids Werd gevierd met allen die aan 
de totstandkoming ervan hebben meegewerkt. Het was de laatste gids die werd uitgegeven 
door Joep Scheffer. Het Nivon is hem veel dank verschuldigd.  
In 2018 is de uitgifte van opnieuw drie herziene wandelgidsen voorbereid. Op de Fiets- en 
Wandelbeurs, begin maart 2019, worden gidsen voor het Overijssels Havezatenpad en het 
Drenthepad gepresenteerd.  
Op 14 april is in De Bosbeek een studiedag gehouden voor de padcoördinatoren. Er werden 
diverse thema’s besproken, zoals “wat is een eigen weg?” De opkomst was bescheiden, maar 
het enthousiasme over nut en noodzaak was groot.  
Met regelmaat borrelt de vraag op of gedrukte wandelgidsen nog wel van deze tijd zijn. Moet 
het Nivon meer digitaal? Na rijp beraad is besloten niet in te gaan op het aanbod van het IVN 
om mee te liften met de app die deze organisatie ontwikkelt. Als we al digitaal gaan, dan zal 
dat onafhankelijk en op eigen kracht gebeuren, zo luidde de conclusie.  
Een terugkerend onderwerp van gesprek in 2018 was hoe we het wandel-vrijwilligerswerk op 
toekomstbestendig wijze organiseren. Er is geen betaalde ondersteuning, dus geen 
coördinatie, meer vanuit het Landelijk Bureau. Het hele wandelen leunt op vrijwilligers. Er is 
behoefte aan een duidelijk omschreven structuur, taakverdeling, werkafspraken, etc. In 2019 
moet er een plan en visie op tafel liggen. Het ontwikkelen en beschrijven van die visie proberen 
we zoveel mogelijk zelf uit te voeren.  
 

Duurzaamheid  
Green Key, duurzaam en maatschappelijk betrokken ondernemen  
Het Centraal Bestuur heeft besloten dat alle natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen een 
Green Key-certificering moeten halen. Voor een groot deel is dit al in 2018 gelukt. Het was best 
veel werk. Het gaat niet alleen om afvalscheiding of duurzame materialen, maar ook of je 
toeleveranciers vraagt duurzaam te handelen en hoe je mogelijkheden voor openbaar vervoer 
laat zien. Gelukkig zijn er naast verplichte normen ook veel optionele normen, waarbij een 
Beheercommissie dus een keuze heeft aan welke norm men wil en kan voldoen. Het was een 
grote inspanning, waarin vooral de actieve Nivonleden Arie van Zanten en Magda Vodde veel 
hebben geïnvesteerd. Milieuadviseur Kees Hogervorst leverde de overzichten op het gebied 
van energieverbruik. In 2018 hebben Allardsoog, het Hunehuis, de Gele Anemoon, de Hondsrug, 
Morgenrood en het Zeehuis de Green Key-certificering goud gehaald. Den Broam heeft zilver 
en Krikkenhaar brons. De officiële uitreiking vindt op 14 februari 2019 plaats op het Green Key 
Event in Arnhem. De Banjaert, de Grutto en de Kleine Rug hadden hun certficering al eerder 
binnengehaald. Het ABK-huis/Hallse Hull, Bosbeek, het Koos Vorrinkhuis, Eikhold, de Meenthe 
en Lettelbert volgen nog in 2019. Begin mei is de deadline, dan zullen naar verwachting alle 
accommodaties een certificaat hebben. Dit alles is weer een grote stap verder om onze 
verduurzaming ook daadwerkelijk zichtbaar te maken.  
 

 
Energiebesparing 
Er is ook weer hard gewerkt aan energiebesparing en verduurzaming van onze huizen en 
terreinen. Op veel plekken is ledverlichting aangebracht en gewerkt aan het 
compartimenteren van delen van de accommodaties. Bij de Gele Anemoon zijn eind 2018 
zonnepanelen gelegd. Bij Bosbeek zijn drie kooktoestellen op gas vervangen door elektrisch 
inductiekoken. Ook de Gele Anemoon heeft een gastoestel vervangen door inductiekoken. Een 
tussentijdse evaluatie leert ons dat overstappen op elektrisch koken vooral zinvol is als 
daarmee ook de keukenventilatie wordt beperkt. 
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Omdat circulatieleidingen voor warmwater permanent veel warmte verliezen is een actie 
gestart om deze leidingen extra goed te isoleren. Twee bedrijven zijn benaderd voor de 
uitvoering. Eind 2018 zijn we halverwege. Het kost meer tijd dan gewenst, omdat bedrijven het 
druk hebben.  
 
Kennisdeling heeft plaatsgevonden in bijeenkomsten met technisch coördinatoren. De 
adviseurs Joop Ouwehand en Kees Hogervorst hebben bij verschillende huizen technische 
ondersteuning geleverd.  
Maar met alleen technische maatregelen komen we er niet. Ook de medewerking van onze 
gasten is van belang. Zij worden gewezen op de stickers “Raam open, verwarming uit”. Zij 
hebben ook een energiebewust beheer nodig van onze huiswachten en 
aanmeldingssecretarissen. Door gasten onder te brengen in kamers in beter geïsoleerde 
eenheden (winterhuis) is een wereld te winnen. De volgordenummering van kamers in Tommy 
kan daarbij helpen.  
 

Op centraal niveau zijn ook maatregelen genomen: 
Er is een nieuw driejaars vast contract gesloten met energieleverancier Greenchoice. De 
onderneming levert bosgecompenseerd gas en 100% groene stroom uit Nederland uit een mix 
van bronnen.  
Nivon Natuurvrienden heeft zelf een pakket CO₂-rechten opgekocht om daarmee de prijs op 
CO₂-rechten te verhogen.  
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Energieverbruik  
Jaarlijks meten we het effect 
van onze inspanningen op 
het gebied van 
energiebesparing. Dat de 
Nivonaccommodaties 
merendeels over slimme 
meters beschikken en er een 
monitoringsysteem is, helpt 
daarbij. In 2012 stelde het 
Nivon als doel om in 2020 het 
energieverbruik te halveren.  
Bij het gebruik van 
elektriciteit komen we al een 
eind in de richting. In zeven 
jaar tijd is het 
elektraverbruik met 35% 
gedaald, van 536 mWh naar 
350 mWh. Dit is gerealiseerd 
dankzij de aanschaf van 
zuiniger koelkasten, 
ledverlichting maar vooral 
van zonnepanelen. 2018 was 
uiteraard een heel goed 
zonnestroomjaar; 13% meer 
opbrengst dan gemiddeld. 
De Banjaert is inmiddels 
vrijwel energieneutraal wat 
elektra betreft. 
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De daling van het 
gasverbruik gaat veel 
moeilijker. Weliswaar is ten 
opzicht van 2012 het verbruik 
met 18% afgenomen, in 2018 
was de daling slechts een 
bescheiden 3%. 
Grote dalers met 17% zijn de 
Hondsrug (dakisolatie) en 
het Hunehuis (betere 
afstelling cv). Daartegenover 
staat ook toename van 
gasverbruik. De toename bij 
sommige kampeerterreinen 
heeft alles te maken met een 
forse stijging van het aantal 
overnachtingen.  
De stijging van het 
gasverbruik bij Allardsoog en 
de Kleine Rug heeft 
vermoedelijk te maken met 
beheermatige factoren.  
 
Daling van het gasverbruik 
wordt steeds belangrijker. 
De prioriteit voor 
investeringen uit het 
Duurzaamheidsfonds ligt 
voor 2019 dan ook bij isolatie. Met het motto “enkel glas het raam uit” wordt de eerste 
prioriteit gelegd bij de plaatsing van isolerend glas. De plannen zijn al gemaakt, de uitvoering 
volgt. 
Ook heeft het optimaliseren van de regeling van de verwarmingsinstallaties door controle op 
temperatuur- en tijdinstellingen duidelijk prioriteit, waardoor ongecontroleerde 
warmtelevering wordt verminderd. 

Historie 
Vanaf 2014 werken leden van de Werkgroep Nivon Historie in twee teams aan het ordenen en 
beschrijven van het archief van het voormalige Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IvAO) en 
van Nivon Natuurvrienden. De archieven zijn ondergebracht bij het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam en het Nivonhuis Bosbeek te Bennekom. 
Inmiddels is een groot deel van het werk afgerond en ter inzage beschikbaar. Via de website 
van het IISG is te zien welk materiaal op dit moment bij dit instituut beschikbaar is in papieren 
vorm. Er zal nog gewerkt worden aan het toegankelijk maken c.q. beschikbaar stellen van 
materiaal in digitale vorm.  
 

De volgende links geven toegang tot een overzicht van het op dit moment bij het IISG fysiek 
beschikbare materiaal: 
o stukken m.b.t. bestuur, congressen, stichtingen, werkgroepen/commissies: 

https://search.socialhistory.org/Record/ARCH00926 (klik op “inventaris” voor de lijst)   
o jaarverslagen van IvAO/Nivon: https://search.socialhistory.org/Record/1370386  
o jaarverslagen Stichting Natuurvriendenhuizen: 

https://search.socialhistory.org/Record/1413729 
o Toorts, vanaf 1924 vrijwel compleet: https://search.socialhistory.org/Record/1431117 
 

https://search.socialhistory.org/Record/ARCH00926
https://search.socialhistory.org/Record/1370386
https://search.socialhistory.org/Record/1413729
https://search.socialhistory.org/Record/1431117
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Nog in bewerking voor opname in de IISG-collectie zijn deelarchieven m.b.t. scholing, de 
Vrouwencursusweken, wandelpaden, het Zang- en Muziekgilde en het archief met betrekking 
tot het (Jeugd- en) Jongerenwerk. Een ruime serie ansichtkaarten van diverse 
natuurvriendenhuizen en diverse speldjes (IvAO, Nivon en NFI) zijn geordend en beschreven 
overgebracht naar het IISG voor opname in de collectie. 
Uit de collectie van ruim driehonderd boeken die de werkgroep heeft bijeengebracht heeft het 
IISG 110 titels gekozen voor opname in de IISG-bibliotheek. De totale lijst is op aanvraag 
beschikbaar; de achtergebleven boeken zijn in de Bosbeek na afspraak in te zien. 
 Overige collecties zoals textiel (vlaggen, T-shirts, enz.), voorwerpen (zoals serviesgoed, 
bestek, decoratief materiaal, tegeltjes, enz.) zijn beschreven en blijven voorlopig in de eigen 
Nivoncollectie in verband met mogelijk gebruik voor tentoonstellingen. 
Een grote uitdaging vormt nog het selecteren en digitaliseren van audiovisueel materiaal 
(foto’s, albums, negatieven, cd’s, dvd’s, films, tapes, dia’s). Ook het digitaliseren van Toorts (of 
tenminste de inhoudsopgaven ervan) staat nog op de “to do”-lijst.  
Voorts verzorgt de werkgroep in ieder nummer van Toorts een artikel over een historisch 
Nivon-onderwerp. De werkgroep “ontdekt” in het archief ook zaken die nooit eerder zijn 
gepubliceerd. Dat zou een nieuwe uitgave over de geschiedenis onze vereniging 
rechtvaardigen…  
In toenemende mate worden analyses gemaakt van de langjarige ontwikkelingen van de 
vereniging en de Stichting Natuurvriendenhuizen. Bij het maken van deze analyses is dankbaar 
gebruik gemaakt van de inmiddels geordende en beschreven stukken die ineens goed te 
vinden waren. Dat heeft een schat aan gegevens opgeleverd en gaf heel bruikbare inzichten.  
 

NivonJong  
Op 3 februari 2018 is NivonJong gelanceerd met een feest waar ruim honderd mensen 
aanwezig waren. Jonge vrijwilligers, van wie een deel volledig nieuw is bij Nivon 
Natuurvrienden, stonden in de startblokken om te bouwen aan een nieuwe instroom van 
jongeren. Ook wilden zij jongeren die bijvoorbeeld via hun ouders al lid zijn, meer actief 
betrekken bij de vereniging. Dit heeft NivonJong gedaan door allerlei evenementen te 
organiseren, voor zogenoemde “adrenalinejunkies” en “natuurpakkers” en met een 
“inspiratieboost”. Stuk voor stuk activiteiten om jongeren te inspireren om de natuur in te 
gaan.  
Op 31 december telde Nivon Natuurvrienden 1506 leden in de leeftijd van 15 tot 30 jaar. In de 
loop van het jaar hebben 237 jongeren zich als nieuw lid aangemeld. 
In 2018 organiseerde NivonJong in samenwerking met andere werkgroepen, afdelingen en 
huizen de volgende evenementen voor jongeren: een biologische kaas- en wijnproeverij; 
workshop over leven buiten de gebaande paden; een jongerenprogramma op het PiKa-festival, 
bestaande uit een bootcamp, een workshop digital detox, brakke brunch, muziekoptredens, 
hennatattoostand en een silent disco; speeddaten in de natuur; een kano-wandelweekend; 
Zenweekend; intersportweekend; een gezellig borrel 
Daarnaast promootte NivonJong actief de activiteiten van andere werkgroepen, bijvoorbeeld 
van Spring, Watersport, JUMP Zomerkampen, Sociale Groepsvakanties en anderen. 
NivonJong kijkt terug op een bewogen jaar, met succesvolle activiteiten en ook uitdagingen, 
zoals dat hoort bij de start van een volledig nieuwe werkgroep. Momenteel hebben we ruim 
570 likes op Facebook en ruim driehonderd volgers op Instagram. Enkele activiteiten konden 
niet doorgaan door te weinig aanmeldingen. Een pijnpunt is het vinden en houden van een 
sterk bestuur. Eind 2018 ligt de focus daarom volledig op het vinden van nieuwe 
bestuursleden. 
 

Reizen 
Wintersportreizen 2017-‘18 
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Nivon Wintersport organiseert leuke, sociale groepsreizen met oog voor natuur en milieu, 
zonder dit zwaar te maken. Skiën, langlaufen, snowboarden of (sneeuwschoen)wandelen. De 
wintersportreizen hebben twee belangrijke slogans: “Je begint als onbekende en eindigt als 
vrienden” en “De sfeer is altijd vriendelijk. Jong en oud verhouden zich prima tot elkaar”. 
Alle zeven reizen raakten meer dan vol. Binnen zeer korte tijd was de bezettingsgraad al meer 
dan 80%. Een aantal mensen moest op de wachtlijst worden gezet.  
Er waren reizen naar Dolomieten in Italië, hoog in de bergen (Val Sinestra) in Zwitserland en 
Oostenrijk. Er werd gereisd met bus (Royalclass nachtbus) of (nacht)trein. Twee reizen 
bestonden uit zelfverzorging, waarbij de deelnemers één keer in de week een handje moesten 
helpen met koken. Bij de andere reizen was de maaltijdvoorziening inbegrepen. Er was één 
kerstreis. In totaal waren er 159 deelnemers in de leeftijd van 6 tot 83 jaar. Veertien 
vrijwilligers begeleidden de reizen. Daarvoor hebben de begeleiders in het najaar een training 
gevolg. Deze training wordt ook geheel door vrijwilligers verzorgd. 
Doordat het aantal medewerkers op het landelijk bureau sterk verminderde heeft een aantal 
vrijwilligers verschillende taken op zich genomen, zoals het verwerken van de aanmeldingen, 
reserveren accommodaties, regelen van het vervoer, begrotingen maken en het vullen van de 
website.  

 

Trefkampen  
Samen met anderen activiteiten ondernemen, samen kamperen en af en toe een pittige tocht 
maken met mensen die kiezen voor de dezelfde uitdaging. Dat zijn elk jaar de uitgangspunten 
voor deze manier van (Nivon)vakantie beleven, met in totaal dertien overnachtingen, voor 
zowel leden als niet-leden, op campings in de buurt van mooie natuurgebieden. Voor gezinnen, 
jongeren en alleengaanden. Nivon ten voeten uit. De reis naar en vanaf de bestemming 
organiseren de deelnemers zelf, per auto of openbaar vervoer. Het begint met een 
kennismakingskring. Daarna vult ieder een eigen programma in en organiseren de deelnemers 
zelf hun activiteiten. Reisbegeleiders kunnen hierbij assisteren. 
In 2018 heeft de werkgroep drie Trefkampen georganiseerd, waarvan er uiteindelijk twee zijn 
doorgegaan. Voor de Eifel (Duitsland) waren te weinig aanmeldingen (17 personen) om deze 
bestemming financieel haalbaar te maken.  
Bij het Trefkamp Entracque (Piemonte) was plaats voor 63 deelnemers. Gezien het aantal 
aanmeldingen (105 personen) hadden we deze bestemming echter wel twee keer kunnen 
doen... Het Trefkamp Val-di-Rhemes (22 km ten zuiden van Aosta) trok 36 deelnemers, terwijl 
we in april nog vreesden dat we ook deze bestemming moesten annuleren. Beide groepen 
bestonden uit enthousiaste deelnemers en er zijn veel activiteiten ondernomen, diverse 
bergwandelingen, raften, etc. 

 

Spring-reizen  
Als werkgroep van Nivon Natuurvrienden organiseert Spring reizen en weekenden voor 
enthousiaste buitensporters. Spring richt zich op de groep van 25 tot en met 40 jaar. Spring 
brengt actieve, sociale en gelijkgestemde leeftijdsgenoten bij elkaar door het organiseren van 
avontuurlijke wandelreizen, wandelweekenden en aanverwante buitensportactiviteiten. Elke 
reis vindt slechts éénmaal plaats en is daarmee uniek.  
De werkgroep organiseerde in 2018 vijftien reizen, waarvan er vijf vol zaten met totaal 138 
deelnemers. Verder werden er elf weekenden gepland, die in een mum van tijd vol liepen. 
Daarom is besloten een extra weekend te organiseren en zijn twee weekenden gedubbeld, 
waardoor het totaal op veertien kwam, met 156 deelnemers.  
Werden er in 2016 en 2017 nog elf reizen georganiseerd, in 2018 is er dus sprake van een flinke 
toename. Spring is met bijna driehonderd deelnemers van de reizenwerkgroepen de koploper. 
Bij de reizen bleef de verhouding vrouw/man in vergelijking met 2016 en 2017 nagenoeg 
gelijk; 45% vrouwen en 55% mannen. Bij de weekenden was de verhouding anders; 60% 
mannen tegenover 40% vrouwen. Van alle deelnemers was 57% al Nivonlid, 14% is lid 
geworden en 29% was geen lid. Acht deelnemers hadden de Belgische nationaliteit; twee de 
Duitse nationaliteit. 
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Voor het reisseizoen 2018 zijn acht nieuwe begeleiders opgeleid. Een losse EHBO-dag en een 
GPS-opleiding waren voor hen nieuwe onderdelen. Tijdens de reis konden de begeleiders, 
indien nodig, ruggenspraak plegen met hun in Nederland verblijvende buddy. Dit systeem 
werd als heel prettig ervaren.  
Het tv-programma Nieuwsuur heeft aandacht aan duurzaam kamperen. Daarvoor zijn opnamen 
gebruikt van het Springweekend “bush craften op de Veluwe”. 
 

JUMP zomerkampen  
De werkgroep JUMP organiseert al sinds 1973 weekendkampen en zomerkampen in Nederland 
voor kinderen en tieners van 6 tot en met 17 jaar, met steeds een uniek thema als rode draad. 
Vrijwilligers tussen 18 en 30 jaar begeleiden de kampen. Zij worden getraind en hebben vaak 
eerder zelf meerdere kampen meegemaakt als deelnemer. 
JUMP heeft een druk jaar achter de rug. Er waren een weekendvoorjaars- en een zomerkamp in 
Buurse en vier volle succesvolle kampen op het Nivonkampeerterrein Het Hallse Hull te 
Eerbeek, met in totaal 169 deelnemers.  
Bij JUMP Zomerkampen creëren we een wereld waarbinnen iedereen helemaal zichzelf kan 
zijn, er soms vriendschappen voor het leven worden gemaakt; er worden mysteries opgelost; er 
wordt gegriezeld bij het kampvuur. De deelnemers leven zich uit in bosspellen, 
watergevechten, theater, sport, hutten bouwen, tijdens een bonte avond. Een week lang buiten 
zijn en avonturen beleven is zowel voor de deelnemers als de begeleiders een prachtige 
ervaring.  
Eén zomerkamp moest in 2018 helaas voortijdig wegens extreme warmte worden afgebroken. 
Dat gebeurde op een goede en doordacht gecoördineerde manier. Ouders waren 
gewaarschuwd en alle kinderen konden worden opgehaald. 
JUMP organiseerde in 2018 voor veertig begeleiders in het voorjaar een 
kennismakingsweekend in natuurvriendenhuis De Kleine Rug, gevolgd door een 
trainingsweekend in mei. Na het succesvolle seizoen 2018 beraadt JUMP zich op mogelijkheden 
om de evenementen nog aantrekkelijker te maken. Welke programmaonderdelen zijn 
enigszins verouderd, wat kan worden verbeterd, hoe kunnen we automatiseren? 
 

Opvallend bij alle reizenwerkgroepen is de kadertraining van de begeleiders. Innovatie bij de 
kennismakings- en de trainingsweekenden staat voorop. Er moeten nieuwe begeleiders 
worden geworven. Men wil beter gebruik maken van sociale media. Van mond-tot-
mondreclame is ook belangrijk.  

 
 
Watersport 
Nivon Watersport organiseert elke zomer vier verschillende zeilkampen, voor kinderen en 
jongeren in de leeftijd van 9 tot 20 jaar.  
Het Zeilkamp voor 9- tot 13-jarigen (4-11 augustus.) trok twaalf deelnemers. Het aantal 
kaderleden was groter dan noodzakelijk, maar omdat er veel nieuwe kaderleden tussen zaten 
was het fijn om rustig een eerste kamp te leren draaien. Het Zeilkamp voor tieners van 13 tot 16 
jaar (11-18 aug.) had 22 deelnemers. Aan de Zeilvakantie voor 16 tot 20 jaar (28 juli-4 augustus) 
namen achttien jongeren deel. Deze week was het prachtig zomerweer, met weinig wind. 
Hierdoor konden slechts kleine zeiltochten worden gemaakt, maar er werd wel veel 
gezwommen. 
Deze drie kampen vinden plaats op een vaste locatie, een boerderij aan het water in Terherne 
(Friesland).  
De Expeditie Friesland voor 14- tot 18-jarigen (21 t.e.m. 28 juli) is een trektocht door de 
waterrijke provincie, waarbij we iedere dag ergens anders aanmeren en op de boten slapen. 
Voor dit kamp hadden zich vijftien deelnemers ingeschreven, van wie liefst dertien jongens. 
Het was deze week zeer warm weer en er was ook toen weinig wind te bekennen. Een uitdaging 
voor dit kamp zonder vaste locatie, maar de week is toch, mede dankzij het ervaren kader, heel 
goed verlopen.  
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De werkgroep organiseert sinds enkele jaren Voorjaarszeilen; een dag waar iedereen welkom 
is om kennis te maken met het zeilen en onze werkgroep. Op de Loosdrechtse Plassen deden 24 
kinderen en volwassenen (ouders) hieraan mee.  
Het kader bij Watersport bestaat uit ongeveer twintig zeilinstructeurs en gastlieden (die de 
maaltijden en de activiteiten aan de wal regelen). Zij zetten zich als een hechte groep vaak al 
jarenlang enthousiast in voor de organisatie. Ervaren instructeurs uit ons eigen kader leiden de 
nieuwe mensen op gedurende een intensieve instructieweek in het voorjaar. Voor de 
gastlieden en instructeurs vindt jaarlijks de Gastliedendag plaats waar we samen uitgebreid 
koken en de “skills” bijschaven. Daarnaast organiseren we jaarlijks een voorjaarsweekend 
vanuit de vaste locatie in Friesland, waar het gehele kader samenkomt om de 
zomeractiviteiten voor te bereiden en het nieuwe seizoen in te luiden. Ter afsluiting van het 
zeilseizoen worden eind september in het najaarsweekend de kampen geëvalueerd en 
ervaringen uitgewisseld.  
De inschrijvingen voor de zomer 2019 zijn in december 2018 geopend. De inschrijvingen 
stromen langzaam binnen, in een vergelijkbaar tempo met eerdere jaren rond deze tijd.  
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Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABK-Huis/Het Hallse Hull 
De beheercommissie kwam in 2018 negen keer bijeen en heeft een inspiratieweekend 
gehouden. Er zijn twee werkweken, diverse werkweekenden en het jaarlijkse 
vrijwilligersweekend georganiseerd. Samen met vele enthousiaste vrijwilligers is er veel 
gedaan in het huis en op het terrein.  
Helaas heeft onze voorzitter aan het eind van het jaar aangegeven niet meer door te kunnen 
gaan. Een gemis voor de toch al kleine commissie, waarbij niet alle noodzakelijke functies 
kunnen worden ingevuld en moeten er taken bij gedaan worden. Er hebben zich gelukkig 
mensen aangeboden om op onderdelen te helpen, zoals voor de website en het inroosteren van 
huis- en terreinwachten. Er zijn nieuwe huis- en terreinwachten ingewerkt. Maar ook vielen 
enkele vrijwilligers af door ziekte en/of ouderdom. 
Ook in 2018 zijn meer kampeerovernachtingen geboekt, voornamelijk via het Groene Boekje. 
Winterkamperen is in en dat merken wij in Hall ook. Het is gelukt bijzondere groepen binnen te 
halen, zoals Bever, waarbij zowel het huis als het kampeerterrein zijn verhuurd. Het 
Pikafestival en de Jump-zomerkampen vonden opnieuw hun weg naar Hall. De zogeheten 
“Lebbinkschuur” is een aantal keren verhuurd voor workshops. 
Begin 2018 werden opgeschrikt door een inbraak in de stallen, waarbij veel gereedschap en de 
golfkar zijn ontvreemd. De januaristorm heeft beperkte schade aangericht, maar leverde wel 
eigen hout op. 
De eikenprocessierups liet zich ook dit jaar weer in grote aantallen zien. Dit is een jaarlijks 
terugkerend probleem, waar een extern bedrijf aan te pas moet komen om de beestjes te 
verwijderen. De lange droge zomer heeft effect gehad op de gerenoveerde grasmat en de 
bomen en beplanting op het terrein. In het voorjaar van 2019 zullen we pas echt kunnen zien 
wat het effect zal zijn.  

De versnelde afbouw van schulden leidt niet tot het verminderen van investeringen. 
In 2018 is in totaal voor bijna 8,5 ton geïnvesteerd in de huizen en terreinen, tezamen 
met de afbouw van schulden en opbouw van werkkapitaal. 
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In maart 2018 heeft de gemeente Brummen gecontroleerd op de brandveiligheid van het ABK-
huis. Dit resulteerde in een aanschrijving onder dwangsom in de zomer en veel 
werkzaamheden om te kunnen voldoen aan de eisen. Zo is o.a. de brandmeldinstallatie 
vervangen, zijn alle deuren brandveilig gemaakt en is de slaapzolder omgebouwd tot 
magazijn/opslag.  
In 2018 is verder ingezet op duurzaamheid; isolatie van de leidingen in de kelder en nog meer 
ledverlichting; van eigen hout zijn picknicktafels en een opslagruimte gemaakt; het snoeiafval 
en blad wordt gecomposteerd. In 2019 gaan we voor de Green Key certificering! 
 

Allardsoog 
De Beheercommissie heeft in 2018 elf reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast zijn er 
diverse besprekingen geweest ten aanzien van techniek, PR, e.d. In de loop van 2018 is de 
Activiteitencommissie opgeheven. Activiteiten worden voortaan op individuele titel ingevuld.  
In 2018 is opnieuw ingezet op groei van het aantal overnachtingen. De toename van het aantal 
gasten blijkt zich voort te zetten. Wel blijft de ligging van Allardsoog een punt waar we weinig 
aan kunnen veranderen: er zijn bijvoorbeeld geen directe fiets- en/of wandelroutes langs het 
huis. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de ligging van winkels zijn ook zeker niet 
optimaal te noemen.  
In het afgelopen jaar zijn de brandmeldinstallatie en ontruimingsplan volledig vernieuwd. De 
brandmelder functioneert nu zonder nachtelijk (loos) alarm. In december heeft Allardsoog het 
Green Key-certificaat Goud toegewezen gekregen. Het energieverbruik was een sterk 
aandachtspunt. Waar mogelijk zijn lampen voorzien van led en sensoren. Het gasverbruik laat 
nog te wensen over. Hiervoor staan voor 2019 leidingisolatie, gevelisolatie en een herindeling 
van installaties (compartimentering) gepland. 
Er treedt duidelijk een vergrijzing op onder vrijwilligers. Op termijn zal zeker een aantal van 
hen aangeven te stoppen. Er dient actie te worden ondernomen voor de werving van meer, 
vooral jongere, vrijwilligers. Overigens zetten alle vrijwilligers zich bij werkweken, bestuurlijk 
werk, huiswacht en dergelijke steeds voor de volle 100 procent in. 
 

Banjaert 
In de BHC hebben zich in 2018 veel veranderingen voorgedaan. Er zijn nieuwe leden benoemd, 
nieuwe aanmeldingsssecretarissen en onderhoudscoördinatoren.  
Begin 2018 zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst. Voor de jongste kinderen kozen we een 
toestel waarbij lekker met water en zand gekliederd kan worden. De oude glijbanen zijn in het 
glooiend terrein ingepast. Natuurbeleving voor kinderen was ook het motto in de voorjaars- en 
herfstvakantie, waarvoor kinderen tot ongeveer 12 jaar zich per dagdeel konden opgeven voor 
binnen- en buitenactiviteiten. Nieuw was een cursus vogelgeluiden. Ook fietsen en wandelen 
komen in de arrangementen aan bod. Overige arrangementen zijn hoofdzakelijk cultureel van 
aard, met de nadruk op zelf doen: proza en poëzie, zingen, dansen, musiceren, of handwerk met 
diverse materialen, zoals papier, speksteen, verf. Ook zijn er arrangementen gericht op 
maatschappelijke behoeften van deze tijd. Zo is er de opa-/oma-/kleinkindweek in de 
zomervakantie.  
In september is op basis van een advies van een boswachter een groenplan opgesteld. 
Uitgangspunt is opnieuw duurzaamheid; het geheel moet passen in de omliggende 
duinvegetatie. Het is een vriendelijke omgeving voor insecten en vogels.  
Het aantal overnachtingen op het kampeerterrein neemt toe. De zorg voor de natuurbelasting 
groeit echter ook. Het is belangrijk daarin een goede balans te houden. Met de uitwerking van 
het plan is begonnen; het zal in 2019 worden voortgezet. Naast het huis is een wormenhotel 
neergezet dat in het komende seizoen in gebruik wordt genomen. Gasten kunnen hun groente-
afval (alleen ongekookt) “doneren” aan de wormen die daar mest van maken. Het is een eerste 
aanzet voor het scheiden van GFT-afval.  
De zonnecellen op het dak van het huis leveren zoveel energie dat we in de zomermaanden een 
positief saldo konden inboeken. Steeds meer worden ook de gasten betrokken bij ons 
duurzaamheidsproject.  
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Het toiletgebouw bij het kampeerterrein is aan vernieuwing toe. Het wordt steeds moeilijker 
schoon te houden en heeft een ouderwetse inrichting. We zullen het oude gebouw zoveel 
mogelijk behouden, maar de inrichting zal moderner worden. Een invalidentoilet en een 
gezins-toiletruimte staan op de wenslijst. Er komt hierbij ook een gezellige verblijfsruimte.  
 

De Bosbeek  
Medio januari heeft een zware storm op het terrein veel schade aangericht. Er zijn 32 bomen 
omgewaaid, vooral grove dennen en enkele berken. Onze bosploeg heeft snel het 
parkeerterrein, het pad voor de brandweer rondom het huis en het pad naar De Karbonkel weer 
begaanbaar gemaakt. Het opruimen heeft nog geruime tijd in beslag genomen. 
In 2018 was er evenals in voorgaande jaren weinig ruimte voor investeringen, waardoor 
renovatie en achterstallig onderhoud moest worden uitgesteld. In januari zijn in de 
slaapkamers dubbel glas en ventilatieroosters aangebracht. Gelijktijdig is schilderwerk aan de 
slaapvleugels uitgevoerd.  
Het energieverbruik is ondanks een toename van het aantal overnachtingen gedaald, maar er 
zal de komende tijd flink geïnvesteerd moeten worden om aan de wettelijke plicht tot 
energiebesparing te kunnen voldoen. Veel lampen zijn inmiddels vervangen door ledlampen. 
De radiatoren van de slaapkamers op de begane grond zijn losgekoppeld van de slaapvleugels 
op de eerste en tweede verdieping, waardoor nu ook de lange en korte vleugels apart 
regelbaar zijn. Veel leidingen zijn geïsoleerd. In de grote keuken zijn als proef drie elektrische 
kookplaten aangebracht. 
De werving van huiswachten is actief aangepakt. Er vallen huiswachten af omdat zij het niet 
meer kunnen combineren met hun andere activiteiten, of het wordt ouderen te zwaar.  
De door De Bosbeek georganiseerde activiteiten waren in bijna alle gevallen succesvol. Vooral 
in de minder drukke perioden levert dat een substantiële verhoging van de bezetting op. 
De Stichting Woest & Bijster organiseerde voor de tweede maal een negen dagen durend 
bijzonder landschapskunst- en locatietheaterfestival op de Veluwe, het “wild en bijsterland”. 
Kunstenaars en theatermakers hebben zich opnieuw laten inspireren door het prachtige 
natuurgebied tussen Bennekom , Renkum en Ede. De Bosbeek was een van de ondersteuners. 
Het heeft ons natuurvriendenhuis weer volop in de belangstelling gebracht en leverde veel 
overnachtingen op.  
 

Den Broam 
Den Broam sluit 2018 af met een lichte stijging in het totaal overnachtingen. In december 
behaalden we het zilveren Green Key-certificaat. 
Er waren acht BHC- vergaderingen. De Beheercommissie is naarstig op zoek naar uitbreiding. Er 
zijn meerdere vacatures. We hebben zich een nieuwe webmaster en een medewerker PR 
aangemeld. Er waren twee vrijwilligersbijeenkomsten en een Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze zijn 
goed bezocht. Tijdens een open dag in mei hebben enkele mensen zich opgegeven als 
huiswacht. 
Vrijwilligers hebben meegedaan aan de landelijke actiedag NL Doet, samen met vrijwilligers 
van buiten. De verzorgde midweken werden goed bezocht. Er waren een wandelmidweek, drie 
fietsweken en een kerstarrangement. De cursisten midwinterhoorn van Vivace deden hun 
afblaasexamen op Den Broam. . 
In november is een nieuwe buitentrap geplaatst naar de kampvuurplek. Ook zijn we inmiddels 
aangesloten op de glasvezel en er is begonnen met het vervangen van de verlichting door led. 
Ook is er nieuwe aanplant geweest in het bos nadat veel bomen waren omgewaaid. Er is 
onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen.  
 

Eikhold  
2018 was voor Eikhold het eerste jaar met de A-status. Aanvankelijk bestond de vrees dat 
hogere overnachtingsprijzen een negatieve invloed zouden hebben op het aantal gasten, maar 
na afloop van het jaar bleek dit vrijwel gelijk te zijn aan dat in het succesvolle jaar 2017. Het 
leidde tot een verdere verbetering van het resultaat. 
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Belangrijke geplande investeringen, noodzakelijk voor behoud van het huis en voor een betere 
duurzaamheid, werden in 2018 nog niet gedaan in verband met een in gang gezet BRIM-
onderzoek (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten). Een belangrijke 
verbetering was de complete vernieuwing van de brandmeldinstallatie en het brandwerend 
maken van de deuren in de slaapvleugel. Ook de spoelkeuken is aan het eind van het jaar, in 
het kader van de legionellabestrijding, geheel vernieuwd en opgeknapt. Talloze kleinere 
verbeteringen werden, dankzij de opmerkelijke inzet van een toegewijde groep vrijwilligers, 
gerealiseerd. 
In 2018 is een interne website in gebruik genomen die vooral ten doel heeft de communicatie 
tussen lokale vrijwilligers, gastheren/-vrouwen en de BHC te verbeteren. De eerste ervaringen 
zijn zeer positief. 
Eikhold is een natuurvriendenhuis waar de bijdrage van de groep vrijwilligers essentieel en 
verregaand is. Dat zorgt voor een relatief groot aandeel vrijwilligerskosten in het totale 
kostenplaatje. Maar het draagt ook bij aan grote besparingen op de totale kosten, omdat we 
veel dingen kunnen realiseren zonder, of met een beperkte, inzet van commerciële bedrijven. 
Een belangrijke aderlating was in 2018 dat de prachtige grote buxusbollen in de voortuin, die 
voor een belangrijk deel beeldbepalend waren voor het aanzien van het huis, moesten worden 
geruimd na aantasting met de buxusmot. 
 

De Gele Anemoon   
Een bijzonder jaar was 2018: Voordat het kampeerseizoen begon is het damestoiletgebouw 
grondig gerenoveerd, alsmede een deel van de heren-wc’s. Trots zijn wij op het feit dat we 
binnen vijf maanden het certificaat Goud van Green Key in ontvangst mochten nemen. 
Uiteraard blijven wij ons inzetten op het gebied van duurzaamheid om de komende jaren het 
goud te blijven behouden.                                                                                    
Bijzonder was ook dat BHC-voorzitter Bert van Heumen koninklijk is onderscheiden als lid in de 
orde van Oranje-Nassau voor het vrijwilligerswerk dat hij vele jaren heeft verricht, onder 
andere op ons Nivonkampeerterrein.    
Op 16 juni 2018 vierde De Gele anemoon het 60-jarig bestaan. Samen met en door talrijke 
(oud)vrijwilligers werd het een fantastische dag. Veel herinneringen uit de afgelopen jaren zijn 
opgehaald, nieuwe ideeën werden geopperd. En uiteraard genoot iedereen van echte 
Limburgse vlaai.  
Dankzij het prachtige zomerweer mochten wij ruim duizend bezoekers meer ontvangen. Helaas 
heeft de dennenboom op de parkeerplaats het door warmte en droogte niet overleefd.  
Dankzij de hulp van de groep enthousiaste vrijwilligers is er veel werk verricht. Tijdens de 
jaarvergadering in december zijn de resultaten van 2018 breed gedeeld en plannen voor 2019 
bekendgemaakt. Er zijn tips uitgewisseld en algemene afspraken gemaakt. Op weg naar het 
nieuwe seizoen kon het rooster van terreinwachten al helemaal worden ingevuld voor dit 
prachtige terrein in het mooie Zuid-Limburg.  
 

De Grutto    
Ook voor De Grutto was 2018 een bijzonder jaar. We vierden in mei het 50-jarig bestaan. Bij 
prachtig weer ontvingen we de vrijwilligers uit het verleden. Sterke verhalen en goede 
herinneringen werden opgehaald. Oude-penningmeester Ed Visser heeft de geschiedenis 
vastgelegd in een uitgebreide publicatie die bij de jubileumviering is uitgereikt aan de 
burgemeester van Midden-Delfland en de voorzitter van het Centraal Bestuur. Het CB 
overhandigde een cheque en burgemeester Rodenburg bood een klok aan. De voorzitter van 
Vockestaert, die ook onze buurman is, mocht bij de ingang het “weidevogelbord” onthullen. De 
open dag trok vervolgens veel belangstelling. Er werden verhalen verteld over weidevogels en 
een excursie ondernomen naar de naastgelegen rietput.  
De Grutto behaalde opnieuw een record aantal overnachtingen: 4.700 (tegen ruim 3500 in 
2017). Om aan de verwachtingen van natuurkampeerders te kunnen voldoen zullen we 
daarentegen de bezetting moeten begrenzen. Dat geldt ook voor het aantal activiteiten. Zo 
was de avond van de kampvuurmuzikant heel gezellig, maar ook erg druk. Pogingen om het 
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terrein verder uit te breiden zijn tot nu toe niet gelukt. Of moeten we naast de Grutto een nieuw 
terrein “de Kievit” starten? In onze grootstedelijke omgeving is in elk geval voldoende vraag 
naar natuurkampeerterreinen waar gasten enkele dagen van de natuur kunnen genieten. Door 
de actie “Kinderen gratis” en een gratis te verstrekken Groene Boekje hebben we 27 nieuwe 
Nivonleden kunnen inschrijven.  
Onderzoek toonde aan dat twee grote kastanjes op het bovenveld ziek waren en een 
veiligheidsrisico gingen vormen. Ze moesten worden gerooid. Het terrein ziet er zonder deze 
bomen gelijk anders uit. Voordat de nieuw te planten linden dit lege gat gaan opvullen zijn we 
wel twintig jaar verder. Er is ook een nieuw groenplan gemaakt waarmee onze groenvrouwen 
en -mannen voorlopig vooruit kunnen.  
 

De Hondsrug  
Voor De Hondsrug was 2018 een jaar vol activiteiten en veranderingen. We realiseerden een 
ongekend hoog aantal bezoekers. Deze groei geeft de medewerkers een forse steun in de rug. 
Het brengt enerzijds veel gezellige reuring met zich mee. Maar soms moesten te veel gasten 
met beperkte voorziening omgaan vanwege de verbouwing van de kleine keuken. Dit had wat 
meer voeten in aarde dan verwacht, waardoor extra kookmogelijkheden tijdens de drukke 
zomermaanden af en toe node werden gemist.  
Deelname aan het NL Doet-project “Blij met bes en bij” was een waar succes: niet alleen is 
tijdens de projectdagen hard gewerkt om het plan te realiseren, maar verschillende 
vrijwilligers van NL Doet zijn lid van onze tuinploeg geworden. Dit betekent aanwas op 
meerdere fronten! 
De open dag in mei bleek voor De Hondsrug zelf een goede uitdaging meer naar buiten te 
treden. Ondanks de ruime toeloop heeft deze dag ons niet veel nieuwe vrijwilligers gebracht, 
dus blijven we ons focussen op mogelijkheden om mensen te interesseren voor 
vrijwilligerswerk op de Hondsrug. Taken en werkzaamheden die vertrekkende vrijwilligers 
vervulden zijn inmiddels door anderen overgenomen. Maar tegelijkertijd wordt een organisatie 
wel kwetsbaar als weinig mensen veel taken vervullen. 
Green Key was in 2018 beslist een speerpunt. Begin 2019 hopen we gecertificeerd te worden. 
Tijdens de medewerkersdagen in november is afscheid genomen van verschillende 
huiswachten die zich na een lange staat van dienst nu vanwege leeftijd en gezondheid  
hebben teruggetrokken.  
 

Het Hunehuis 
Het jaar begon met een ingrijpende verbouwing, waarbij een aantal kamers is omgebouwd tot 
luxe kamers. Door deze aanpassing is het bestand aan bedden verminderd, maar de nieuwe 
kamers met eigen sanitair blijken zeer gewild bij de gasten. Er werd ook een traplift 
geïnstalleerd. Bij de overnachtingen in het huis als bij de kampeerplaatsen zien we een 
duidelijke stijgende lijn. Dit mooie resultaat is wederom verwezenlijkt met inzet van onze 
vrijwilligers.  
In de zomer van 2018 profiteerde het Hunehuis van het evenement “Into Nature”. De werken 
van toonaangevende internationale kunstenaars waren via een fietsroute – langs het Hunehuis 
– te bekijken. Een van de kunstwerken op de hei was zelfs geschikt voor overnachting en mocht 
door het Hunehuis worden verhuurd. Dit evenement leverde ons een aantal extra gasten op.  
In samenwerking met andere noordelijke huizen organiseerde het Hunehuis op 5 mei een open 
dag om vrijwilligers in de omgeving te werven. Het werd een gezellige terrasdag met diverse 
buitenactiviteiten voor jong en oud. Het leverde ons meerdere nieuwe vrijwilligers op, maar 
ook veel goodwill in onze directe omgeving.  
Het Hunehuis heeft in 2018 gelegenheid gegeven voor een stageopdracht van het Drenthe 
College. Een groep mbo-studenten keek met een frisse blik naar de mogelijkheden van het 
Hunehuis en presenteerde aan de Beheercommissie een marketingplan. Het is een boeiende 
ervaring om de accommodatie terug te zien vanuit het perspectief van jonge mensen. Tijdens 
het traditionele vrijwilligersweekend demonstreerde de plaatselijke EHBO-afdeling hoe te 
handelen bij levensbedreigende situaties, zoals hartfalen. Ook werd het interactieve 
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“Flardenpad” bij de hunebedden gelopen in de nabijheid van het Hunehuis. Via de eigen 
smartphone maakten gasten, huiswachten en andere vrijwilligers wandelend op theatrale 
wijze kennis met de historie van het gebied.  
Het Hunehuis behaalde in 2018 het felbegeerde gouden Green Key-certificaat. Het beschrijven 
en verantwoorden van onze duurzame werkwijze was nog een hele klus. Er moesten op veel 
vlakken nog “duurzame” puntjes op de i worden gezet. Klaar zijn we niet, want in 2019 zijn er 
nieuwe normen die gehaald moeten worden.  

 

De Kleine Rug 
Was 2017 al een topjaar; in 2018 waren er weer meer overnachtingen, zowel in het huis als in de 
hutten en het kampeerterrein. De groei is hoge mate te danken aan het “Kinderen gratis”-
effect. Was er voorheen in de langere schoolvakanties sprake van een matige bezetting, nu zijn 
de kamers “vol”. Door de ongunstige kamerindeling zijn overigens niet alle bedden bezet.  
Samen met de Nivonafdeling Drechtsteden is opnieuw een succesvolle nieuwjaarsbijeenkomst 
gehouden. Liefst 110 mensen maakten de oversteek met het bootje. De afdeling en De Kleine 
Rug hielden in mei ook een gezamenlijke open dag. In juni deden we mee met de 
buitenspeeldag van Jantje Beton,  
Het technisch beheer blijft achter bij de verwachtingen. In 2018 zijn de werk(mid)weken in ere 
hersteld. De kamers hebben een facelift ondergaan en het gehele terrein is geschoond. Bij 
Green Key is De Kleine Rug gepromoveerd van Brons naar Zilver. Duurzaamheid behoudt onze 
permanente aandacht. Met energiebesparende voorzieningen is er nog een aanzienlijke winst 
te behalen.  
Op de kampeerveldjes is een aantal (te) grote en/of onveilige bomen omgezaagd. Dit geeft de 
terreintjes ook meer lucht en licht. Het IVN voert maandelijks griendonderhoud (kappen) uit, 
personeel van het bedrijf Cummins leeft zich dat elk jaar een dag uit in de griend. In oktober is 
voor de eerste keer meegedaan aan de Beursvloer, een platform waar maatschappelijke 
organisaties en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en verkennen wat zij voor elkaar kunnen 
betekenen.  
Vernieuwd zijn: de grote partytent aan het Wantij (deze was bij een storm aan flarden 
gewaaid), het loopvlak van de brug en steiger aan de Loswal (door de gemeente) en de 
buitenboordmotor van de Heen en Weerwolf. 
Bij mooi weer ervaren de schippers dat zij – in combinatie met andere werkzaamheden – 
overbelast raken. In een vergadering is op basis van een gedegen knelpuntennotitie hierover in 
goede harmonie gediscussieerd. In het jaarlijkse huiswachten/-schippersweekend hebben 
ervaren instructeurs uitleg gegeven over AED-/EHBO-, brandpreventie en alarmering.  
Met goede moed gaan we 2019 in: in mei zal De Kleine Rug zijn 50-jarig bestaan vieren. 
 

Koos Vorrinkhuis 
In 2018 was de BHC voor het tweede jaar “in functie”. In 2017 stond “het verkennen” centraal. 
“Schoon, heel en op orde” was het thema. Die lijn is in 2018 doorgetrokken. Het resultaat 
vertaalt zich in complimenten van gasten die zien dat het huis inderdaad schoon, heel en op 
orde is.  
2018 was het jaar van “denken”. Na het dromen in 2017 en het denken in 2018 wordt 2019 het 
jaar van “doen”. Wat moet “morgen” beter dan “gisteren”: inkomsten omhoog – kosten naar 
beneden. De inkomsten waren wel te sturen. In 2018 zijn alle extreme kortingen afgeschaft, 
hetgeen overnachtingen heeft gekost. Maar daardoor is de omzet wel verhoogd. 
Kostenbeheersing is een andere zaak. Complimenten voor een schoon groot huis kosten 
blijkbaar veel geld. Een offerteronde laat zien dat het niet voor minder kan.  
Het beïnvloeden van de energiekosten, in een lek huis, is gelukt: 6% minder verbruik. Onze 
technische werkers hebben alle armaturen omgebouwd naar ledverlichting en we zetten 
slimmere apparatuur in om de oude cv-installatie beter te regelen. Ondanks alle inspanningen 
en nieuwe huiswachten blijft het invullen van het rooster een groot probleem. De BHC doet er 
alles aan om actieve leden te interesseren maar het lijkt erop dat die vijver leeg begint te 
raken.  
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Krikkenhaar 
Het jaar was nauwelijks begonnen toen er een storm over Nederland trok en ook Krikkenhaar 
bereikte. Het gevolg hiervan was dat acht forse bomen ons ontvielen. Het opruimen ervan 
vergde veel werk voor onze vrijwilligers. In februari zijn 44 zonnepanelen op het 
natuurvriendenhuis geplaatst. Dit zal zeker bijdragen aan de vermindering van de CO₂-uitstoot. 
Het resultaat was reeds in 2018 zichtbaar. Ook is minder elektriciteit van de leverancier 
afgenomen en veel terug geleverd. 
In mei vierden Krikkenhaar als oudste natuurvriendenhuis zijn 90-jarig bestaan met een open 
dag. Deze dag was mede georganiseerd door studenten van het ROC te Almelo. Voor hen was 
de voorbereiding en uitvoering een eindexamenproject. Zij hadden diverse activiteiten voor 
kinderen opgezet, maar helaas waren er weinig kinderen mee gekomen met hun ouders. De 
dag was tevens bedoeld om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Het heeft Krikkenhaar in ieder 
geval een nieuwe voorzitter opgeleverd. De voorzitter van het Centraal Bestuur heeft bij de 
jubileumviering een bevlogen toespraak over verleden, heden en toekomst van het Nivon. 
Krikkenhaar gaat nu, samen met de vereniging, op weg naar het eeuwfeest! 
Ook zijn in het voorjaar de nieuwe speeltoestellen geplaatst. Een nestschommel en een 3-delig 
duikelrek. Dit ter vervanging van de oude. 
2018 was ook het jaar van Green Key. In oktober slaagden we erin het Green Key 
bronzencertificaat te verwerven . 
 

Lettelbert  
Evenals 2017 bood 2018 een prachtig voorjaar en opnieuw een goede bezetting tijdens 
feestdagen. Daar bleef het niet bij. Ook in de zomerse zomer stond het terrein tijdens de 
drukste vakantieweken bijna vol. Lettelbert biedt gelukkig veel schaduwplekken en voor 
verkoeling kon men naar de Lettelberterplas of met een kano het water op. Met bijna 
drieduizend overnachtingen beleefde het kampeerterrein een topseizoen. Dit jaar werd een 
extra service geboden in de vorm van vers gebakken broodjes, een geslaagd experiment (1700 
broodjes in zeven weken). 
De grondgesteldheid van het terrein blijft problemen geven. In het voorjaar kwam er weer een 
camper vast te zitten en was de hulp van een boer met trekker nodig. Met een aangepaste 
plattegrond van het terrein wordt nu geprobeerd te waarschuwen voor de drassige plekken. 
Op het eerste veld is een deel eerder al verstevigd en dit houdt zich goed. De nieuwe 
grasmaaier (een Ferrari) is goed bevallen. 
In het voorjaar is voor de vrijwilligers een verwenweekend georganiseerd samen met De 
Meenthe. Het weekend werd gehouden in het natuurvriendenhuis Allardsoog. Het was hiermee 
veen bijzondere samenwerking van noordelijke accommodaties. Naast ontspanning kwamen er 
ook elementen aan bod uit de Nivoncursus voor gastheren/-vrouwen. 
 

De Meenthe 
Was het de mooie zomer of de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers die 2018 tot een topjaar 
hebben gemaakt? Wij denken beide.  
In de jaarlijkse werkweek is met een kleine groep vrijwilligers hard gewerkt om De Meenthe uit 
de winterslaap te halen. Dit jaar waren er ook ambitieuze nieuwe plannen die eerder door het 
weer en het aantal beschikbare vrijwilligers niet allemaal konden worden verwezenlijkt. De 
werkschuur is nu aangepakt en omgetoverd tot een goed ingerichte slechtweerruimte – die 
vervolgens dit seizoen niet nodig bleek... Een nieuw toegangshek maakt ons flexibeler in het 
gebruik van de beschikbare kampeerplaatsen en geeft een betere plek voor het milieupark. De 
terreinverlichting konden we, mede door steun vanuit het Nivon-Duurzaamheidsfonds 
vervangen door natuur- en milieuvriendelijkere ledverlichting en er werd gestart met de 
renovatie van de elektrakasten. Ook is er een begin gemaakt met het weghalen van het 
prikkeldraad op het hek rond het terrein. 
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De open dag van de accommodaties in Regio Noord op 5 mei was aanleiding om een aantal 
projecten af te ronden. Het zorgde voor nieuwe energie bij vrijwilligers en een (her)ontdekking 
van De Meenthe bij vele gasten. En toen moest die lange mooie zomer nog beginnen. 
De Meenthe heeft afscheid genomen van een aantal gewaardeerde vrijwilligers die vaak al 
jaren actief waren. Gelukkig staan er nieuwe actieve leden klaar om hun taken over te nemen.  
 

Morgenrood 
(Geen tekst geleverd) 
 

Het Zeehuis  
Ten slotte: ook voor het Zeehuis staat 2018 in alle opzichten te boek als een geslaagd jaar. 
Weer meer overnachtingen, dus meer inkomsten.  
Het Zeehuis kan vanaf 2019 rekenen op financiële ondersteuning van de rijksoverheid voor de 
instandhouding van ons gebouw als rijksmonument. Er is geïnvesteerd in de brandveiligheid 
door onder meer nieuwe brandwerende puien op de begane grond en een nieuwe 
brandmeldinstallatie.  
Er is weer veel werk verzet tijdens de werkweken. We kunnen terugzien op een geslaagd 
verwenweekend met onder meer een bezoek aan de abdij in Egmond-Binnen.  
Om Het Zeehuis meer bekendheid te geven in de regio hebben we ons aangesloten bij De 
Waaier, een regionaal platform voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het eerste 
resultaat is er al. Het Zeehuis beschikt sinds november over het gouden Green Key-certificaat 
als bewijs dat we de accommodatie duurzaam onderhouden en exploiteren. Daarbij zijn we 
gecoacht door een ondernemer die bedrijven helpt bij de invoering van kwaliteitssystemen. Dit 
is gebeurd met gesloten beurzen. Ook hebben we ons aangesloten bij de Alkmaarse 
vrijwilligerscentrale. Daar hebben we een nieuwe technisch coördinator aan te danken. De 
komende jaren zal de BHC investeren in de verbinding met regionale organisaties die actief zijn 
op terreinen die passen bij het gedachtegoed van het Nivon. Zij kunnen activiteiten 
organiseren waarbij Het Zeehuis wil dienen als locatie voor overnachtingen en verzorging.  
Eind oktober is een brief gestuurd naar alle Nivonleden in Noord-Holland. Deze actie heeft veel 
positieve reacties opgeleverd van leden die actief willen worden voor het huis: als huiswacht, 
werker en lid van de Beheercommissie.  
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