
Jaarverslag KNNV-afdeling Assen 2020 
Samenstelling Bestuur 
Naam: --   Functie: Voorzitter       Formeel vacant 
Jaap van Roon treedt op als voorzitter van de gezamenlijke besturen van KNNV en IVN Assen 
Naam: Ellen Kerkhof  Functie: Penningmeester en Ledenadministratie   Aftredend 2023 
Naam: Bert Evers  Functie: Secretaris       Aftredend 2021 
Naam: Kai Waterreus  Functie: Veldbiologisch secretaris     Aftredend 2023 
Naam: Henk Pijpers  Functie: Algemeen lid       Aftredend 2023 
Naam: Cees van Roozendaal Functie: Algemeen lid       Aftredend 2023 
Naam: Henk Blouw  Functie: Algemeen lid       Aftredend 2024 
 
Bestuurszaken 
Het bestuur vergaderde in 2020 5 maal, telkens samen met het bestuur van IVN Assen in een 
gezamenlijke vergadering. De functie van voorzitter wordt ingevuld door Jaap van Roon van het IVN-
Assen. De gezamenlijke bestuursvergaderingen van de KNNV en het IVN worden door hem geleid en 
hij treedt ook op als het “gezicht naar buiten”.  
Onderwerpen van de bestuursvergaderingen waren onder meer de verdere invulling van de 
samenwerking, gezamenlijke (publieks)activiteiten en communicatie en in het bijzonder de 
maatregelen in verband met de corona-problematiek.  
KNNV-Assen en IVN-Assen blijven vooralsnog als twee verenigingen naast elkaar bestaan. Ze maken 
beide deel uit van landelijke verenigingen, elk met hun eigen afdracht. Ingezet is vooral op het 
vormgeven en uitvoeren van een gemeenschappelijk activiteitenprogramma en op een 
gemeenschappelijke publiciteit en PR. Voor naar buiten en voor de leden wordt de naam IVN-KNNV-
Assen gebruikt. Voor deelname aan ledenactiviteiten is het lidmaatschap van één van beide 
organisaties voldoende. Alle activiteiten staan open voor de leden van beide organisaties.  
 
Ledenvergadering 2020 
In 2020 is de aanvankelijk geplande ledenvergadering in maart niet doorgegaan vanwege de 
inmiddels van kracht geworden corona-maatregelen. Een schriftelijke algemene ledenvergadering is 
uiteindelijk gehouden in november 2020.  
De leden van KNNV afdeling Assen hebben ingestemd met de verslaglegging over het jaar 2019 en 
(op advies van de kascontrolecommissie) het bestuur decharge verleend over het jaar 2019. Tevens 
hebben de leden van KNNV afdeling Assen ingestemd met de begroting voor respectievelijk het jaar 
2020 en 2021 en de in dat verband voorgestelde contributiemaatregel.  
Er is gevraagd wie er belangstelling heeft om toe te treden als lid voor de kascontrolecommissie 2021.  
Hierop hebben geen leden gereageerd. Aangezien Peter Klomp heeft ingestemd met het nog één jaar 
aanblijven als lid van de kascontrolecommissie, zullen hij en Dick Vuijk de jaarstukken over 2020 nog 
controleren. Voor de controle van de stukken over 2021 moet nog een oplossing komen. 
Er is gevraagd naar belangstellenden voor een functie in het bestuur van KNNV afdeling Assen (het 
laat zich aanzien dat de functie van secretaris vacant komt). Hierop hebben geen leden gereageerd. 
 
Externe betrekkingen 
Het bestuur investeert in goede contacten met de Gemeente Assen. Vanuit het bestuur wordt 
deelgenomen aan de overleggen van de Gebruikersgroep van het DCA (Duurzaamheidscentrum 
Assen). Daarnaast onderhouden we contacten met Stichting Het Drents Landschap (onder meer over 
de groenvoorziening in de gemeente Assen) en met Staatsbosbeheer (via de Natuurwerkgroep en de 
Vogelwerkgroep). 
 
Activiteiten 2020 
Door de corona-problematiek zijn veel activiteiten in 2020 niet doorgegaan. In januari 2020 heeft de 
traditionele nieuwjaarswandeling plaatsgehad. Aan deze activiteit deden 38 deelnemers mee, 



waarvan 64% van de KNNV en 36% van het IVN. Later in de maand heeft een tuinvogelcursus 
plaatsgevonden als voorbereiding op de jaarlijkse tuinvogeltelling. Aan de cursus deden 22 
deelnemers mee, waarvan 1 lid van de KNNV. In het voorjaar van 2020 heeft een vlindercursus 
plaatsgehad binnen de mogelijkheden die de inmiddels van kracht geworden maatregelen ons boden. 
In totaal waren er 10 deelnemers, waarvan geen KNNV-leden. 

Verdere activiteiten waren in 2020 niet meer op verantwoorde wijze te organiseren. Deels zijn deze 
afgelast en doorgeschoven naar 2021. Later in het jaar zijn geen activiteiten meer georganiseerd.  

Werkgroepen. 
De IVN-KNNV-afdeling Assen heeft 6 werkgroepen: De vogel-, planten-, insecten-, natuurbeheer- en 
natuurfotowerkgroep en de werkgroep nestkasten. Van de werkgroepen zijn de vogel- en de 
plantenwerkgroep het meest actief. Deelname aan de werkgroepen staat open voor leden van zowel 
KNNV als IVN. Jaarverslagen van de werkgroepen worden gepubliceerd op de website van KNNV 
afdeling Assen en verslagen van activiteiten zijn verschenen in de nieuwsbrieven. 
 
Publiciteit 

 De Nieuwsbrief verscheen in 2020 maandelijks. Redactie: Ton van de Vis en Theo de Grijs. De 
Nieuwsbrief heeft een eigen e-mailadres nieuwsbrief.ivn.knnv@gmail.com. Aan de leden zonder 
e-mailadres wordt (op verzoek) een papieren versie verstuurd. 

 Publieksvoorlichting: Birgitta Marijnissen (IVN) verzorgde de persberichten van zowel KNNV als 
IVN. Zij is coördinator achter alle PR-activiteiten. 

 IVN-KNNV Assen heeft een eigen facebookpagina:  https://www.facebook.com/ivnassen/. 

 Een Twitteraccount is er ook, verzorgd door Cindy de Jonge: https://twitter.com/ivnknnv. 
 
Ledenaantal 
Het ledenaantal per 1-1-2021 bedroeg 173. Per 1-1-2020 was dit 164. KNNV afdeling Assen heeft 1 
erelid in de persoon van Peter Klomp. 


