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Inleiding
Het jaar 2020 is het laatste jaar van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 met het thema
“Samenhang in de natuur”. Het is bijna visionair te noemen dat het thema “samenhang in de
natuur” is gekozen voor het aflopende Meerjarenplan, nu grote beroering in de maatschappij
onstond over de achteruitgang van insecten. Als reactie daarop is het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel ontwikkeld, waarin “samenhang” een telkens terugkerend thema is.
Samenhang geldt niet alleen voor de natuur. Ook de samenhang van alle afdelingen, commissies
en werkgroepen maakt onze vereniging sterk.
Jaarplan
Aan de samenhang in de natuur en binnen onze vereniging geven landelijk bestuur en KNNV
bureau invulling. Gezamenlijk geven zij uitvoering aan de lopende en nieuw te ontwikkelen
projecten alsmede de operationele zaken.
1. Versterken van de vereniging door het uitvoeren van een aantal doorlopende projecten:
Week van de Veldbiologie, Veldcursus Ecologie, minicursussen vogels en vlinders.
Algemene en ondersteunende werkzaamheden van het bureau, onder meer: secretariaat,
organisatie van landelijke verenigingsdagen en communicatie in de vorm van het vernieuwen
van de website, uitgeven van de landelijke nieuwsbrief, redactie van Natura. Ook wordt de
ledenadministratie vernieuwd, houdt het LB verzekeringen bij, de financiën en de contacten
met de verschillende geledingen.
2. Cursussen te ontwikkelen, waardoor het enthousiasme van leden en niet-leden voor de
natuur oplaait en het hen prikkelt om bij te dragen aan biodiversiteitsherstel en bescherming
van de natuur. Hierdoor verdiept ook de biologische kennis binnen de KNNV die nodig is om
te kunnen bijdragen aan onderzoek en acties. Mogelijk samen met de KNNV Uitgeverij en
EIS, Kenniscentrum Insecten samenwerken aan de basiscursus insecten. Er wordt gewerkt
aan een basiscursus vlinders en paddenstoelen, en minicursussen planten en libellen.
3. In projectvorm samen te werken met gelijk gezinde organisaties, om daardoor meer gedaan
te krijgen voor de doelen van onze vereniging. We organiseren samen met Floron aan de
Botanische Dag, en zijn met IVN, Vogelbescherming Nederland en Stichting Steenbreek
actief met “Een levende tuin maak je zelf”. Samenwerken met andere organisaties (w.o.
overheden op diverse niveaus en terreinbeherende organisaties) waarbij onze kennis
ingebracht kan worden om tot de juiste besluitvorming te komen. Hierbij motiveren en
stimuleren wij afdelingen, die het eigenlijke werk doen.
4. In de provinciale gewesten banden te smeden tussen afdelingen door samen projecten en
initiatieven te organiseren. Het landelijk bureau en bestuur ondersteunen waar mogelijk de
initiatieven van de Gewesten. Een besturendag met een cursus.
Situatie bureaumedewerkers en landelijk bestuur
De KNNV website wordt vernieuwd in 2020. Dat vergt grote inzet van het KNNV bureau en dat
heeft gevolgen voor de personele inzet op lopende werkzaamheden en projecten. De
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bestuursleden hebben slechts een beperkte capaciteit. Er moeten minstens drie bestuursleden bij
komen en een vrijwilliger die helpt met bureauwerkzaamheden om de ambities van het landelijk
bestuur te kunnen waar maken. Een en ander betekent dat het landelijk bestuur en de
bureaumedewerkers slechts een minimaal aantal activiteiten zal kunnen uitvoeren in 2020.
Kalender KNNV 2020
maand
Januari

datum
Hele maand

activiteit
Minicursussen Tuinvogels herkennen
Nationale Tuinvogeltelling

16 + 21 januari

Train de trainer bijeenkomst Workshop Levende Tuin

Februari

15 februari

Beleidsraad

April

4 april

Vertegenwoordigende Vergadering (VV) in Tilburg

Mei

29 mei – 1 juni

Veldcursus Ecologie voor studenten 1

15-17 mei

Biodiversiteitsweekend Gewest Gelderland

<datum> juni

Webmastertrainingen nieuwe website

20 juni (nog niet zeker)

Landelijke Grassendag te Nijmegen

Juni / Juli

Hele maand

Minicursussen dagvlinders herkennen
Tuinvlindertelling

Augustus

10-13 augustus

Veldcursus Ecologie voor studenten 2

September

4-6 september

Fête de la Nature

Hele maand

Minicursus libellen herkennen (o.v.b.)

25 sept t/m 4 oktober

Week van de veldbiologie

25 sept – 7 oktober

Bodemdierendagen

Hele maand

Minicursus paddenstoelen herkennen (nog niet zeker)

7 november

Beleidsraad

Hele maand

Besturendagen nieuwe gewesten

12 december

Florondag – KNNV Botanische dag

Juni

Oktober

November

December

Handig:
* IVN Jaarkalender 2020
* Issuekalender 2020 – alle bijzondere dagen van..
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