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Voorwoord
NIVON afdeling Arnhem Nijmegen heeft ook in 2018 weer succesvol kunnen werken aan haar doelstelling: Het samenbrengen en ontwikkelen van mensen op het gebied van natuur en cultuur.
We hebben aandacht besteed aan duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en vrede & verdraagzaamheid, de drie pijlers onder het landelijke NIVON werk.
Er is weer een breed scala aan activiteiten en cursussen aangeboden dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de kundige en inspirerende docenten. Daarbij speelt ook onze locatie - de Wasserij - een
belangrijke rol. Een goede bezetting is daarvoor belangrijk en we zijn dan ook blij dat we ook in 2018
onze locatie weer konden delen met het Humanistisch Verbond Arnhem Rijnstreek, Milieudefensie
Arnhem en andere (buurt) organisaties.
Een leuk nieuw initiatief kwam van Jet Kooderings, die in de herfst een filmclub begonnen is op de
zondagmiddag, eens per maand. Het aantal bezoekers begint al flink toe te nemen. Meer van dit
soort initiatieven zijn van harte welkom!
Communicatie wordt steeds belangrijker om meer mensen bij het NIVON te betrekken. We vinden
het belangrijk dat de activiteiten van NIVON Arnhem Nijmegen in bredere kring – zeker ook in de
buurt - bekend raken. Daarmee hopen we deelnemers aan onze activiteiten en nieuwe leden aan te
trekken.
Nivon Arnhem Nijmegen is op de toekomst voorbereid. Vanwege het stoppen van de gemeentelijke
subsidie moeten we goed op de financiën letten. Daarin zijn we weer in geslaagd. Het goede resultaat geeft aan dat we op de ingeslagen weg door kunnen gaan hetgeen vertrouwen geeft voor de
toekomst.
Helemaal zonder zorgen zijn we niet. We kunnen nog steeds meer vrijwilligers gebruiken voor het
mooie werk dat we doen. Gelukkig is er voor het eerst sinds jaren weer sprake van ledengroei, mede door het landelijk beleid. We willen die nieuwe leden meer betrekken bij onze activiteiten.
Ik wil iedereen die aan het mooie resultaat van 2018 heeft meegewerkt hartelijk bedanken.
In 2019 zetten we weer ons beste beentje voor!
Jan Willem Kylstra, voorzitter
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Bestuur
Het bestuur bestond in 2018 uit Jan Willem Kylstra, Henk Prevaes en Henk Jan van der Vijgh.
Henk is onze penningmeester, hij draaide tot de zomer mee in de Programmacommissie, heeft nu
zitting in de beheercommissie en zorgt voor de verhuur van de ruimtes in de Wasserij.
Jan Willem is voorzitter en heeft in 2018 de secretariële taken overgedragen aan Henk Jan.
Hij deed tot de zomer mee met de beheercommissie, na de zomer met de programmacommissie.
Henk Jan is secretaris en doet namens het bestuur mee aan de werkgroep communicatie.
In 2016 hadden we besloten om te stoppen met de meeste creatieve cursussen. Ons plan was om
voor met name de Wasplaats een andere bestemming te zoeken. We hebben tot op heden geen
invulling kunnen vinden die geen inbreuk zou doen op andere activiteiten in de Wasserij. Wel is er
een incidentele huurder gevonden voor de Wasplaats.
Het bestuur voelt zich bij haar werkzaamheden gesteund door veel actieve leden, die zich op allerlei
fronten met veel toewijding inzetten. We hopen dat we in de loop van 2019 nog meer mensen in
onze afdeling actief kunnen krijgen.

Programmacommissie
De Programmacommissie (PC) bestond op 31 december 2018 uit:
Gerrit Romeijn (voorzitter), Eva Hupkes, Ineke Nengerman, Agnes Legierse en Helga Bod.
Kuindert Walter heeft de PC heeft om persoonlijke redenen verlaten.
Namens het bestuur hebben Henk Prevaes en Jan Willem Kylstra elk een deel van het jaar de vergaderingen bijgewoond.
Gids
Het aanbod voor seizoen 2018/2019 werd weer gezamenlijk met het Humanistisch Verbond (HV)
gepresenteerd in één gids. Een nieuwe vormgever heeft het geheel in een modern, vrolijk jasje gestoken én een handzamer formaat bedacht.
Cursussen/workshops/vaste groepen
Het aanbod was weer divers: van vragen rond de zorg tot sterrenkunde, van muziek tot kunstgeschiedenis en via literatuur en een goed gesprek naar yoga en Taijiwuxigong. Kunstgeschiedenis
wordt zoals altijd zeer goed ontvangen evenals de combinatie lezing óver en bezoek aan een tentoonstelling.
Klassieke muziek van Het Gelders Orkest is ook altijd een succes: luisteren op zich is al een feest
maar om er eerst meer over te horen tijdens een lezing en daarna nog een openbare repetitie te
kunnen bijwonen, maakt dat je nog meer hoort, ziet en geniet!
De muziekgroep onder leiding van Truus Siddré komt ongeveer 15 keer per jaar bij elkaar. Dit is een
vaste groep van pakweg 30 mensen maakt met elkaar muziek en het plezier spat er van af!
Literatuurcursussen kennen ook een vaste groep cursisten; zowel proza als poëzie werden goed bezocht. Feedback geven & verbinding onderhouden had ook al een enthousiaste groep deelnemers en
krijgt zeker een vervolg.
De cursus Engels met twee groepen gaat gestaag door ook al zijn er minder deelnemers dan in voorgaande jaren. Het aanbod van creatieve cursussen was beperkt; Sieraden maken kon helaas niet
doorgaan niet doorgaan wegens te weinig aanmeldingen. De cursus Schetsen in de seizoenen heeft
een kleine vaste groep deelnemers. Boekbinden hoort bij het Nivon en heeft weliswaar een kleine
maar zeer trouwe groep deelnemers.
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Lezingen
We hebben een aantal succesvolle lezingen georganiseerd, zoals de serie die samen met het HV
wordt georganiseerd onder de noemer ‘Vrede verbindt’. Een bijzondere bijeenkomst was die met de
94-jarige Henk Menkveld, die over zijn herinneringen over de oorlog vertelde. Hij werd door Jan Willem Kylstra geïnterviewd voor een volle zaal die geboeid en ontroerd naar hem luisterde.
De 3-delige cyclus met als thema Zorg om zorg, nu en in de toekomst was een groot succes, zowel
wat betreft de inhoud als in opkomst. Het onderwerp werd vanuit telkens een andere invalshoek
belicht en vormde zo een mooi geheel. De avonden met reisavonturen kunnen altijd op veel belangstelling rekenen; b.v. over IJsland en de expeditie naar Antarctica.
Een paar lezingen gingen niet door, zoals over Das en Boom afgezegd en de cyclus De Kloof.
In 2018 hebben we Duurzame Donderdag georganiseerd; een inspiratieavond waar met anderen
diverse zaken besproken en uitgewisseld konden worden. Ondanks de inzet en het enthousiasme van
Erik Spaink krijgt het helaas geen vervolg wegens te weinig deelnemers.
Cursusadministratie
Dankzijde uitmuntende inzet van Ineke Nengerman en Leo van Manen verloopt dit arbeidsintensieve
proces altijd op rolletjes. Vergeleken met vorig seizoen is het aantal aanmeldingen gelijk gebleven.
Vluchtelingen
Nivon wil graag een steentje bijdragen aan het introduceren van vluchtelingen in de Nederlandse
cultuur door activiteiten samen met hen te ondernemen zoals genieten van onze mooie natuur en
samen koken en eten maar bovenal elkaar ontmoeten. Zing Nederlands met me onder leiding van
onze muziekdocent heeft ook in het verslagjaar plaatsgevonden. Een vrolijke manier om de Nederlandse taal te leren !
We willen blijven inzetten op een breed publiek: NIVON leden en niet leden, oud en jong, vrouw en
man. Kortom: leven in de Wasserij !

Film in de Wasserij
Vanaf oktober is er op initiatief van Jet Kooderings iedere tweede zondagmiddag van de maand een
film vertoond in De Wasserij. In oktober de film ‘Three Billboards outsite Ebbing Missouri’, in november de film ‘Das Leben der Anderen’ en in december de film ‘Amour’. Ondanks de aarzelende
opkomst in de opstartfase, hebben we besloten om door te gaan, omdat de reacties positief waren.
De film werd aangeleverd door Marianne Belt, die tevens gastvrouw was bij de filmbijeenkomsten.
De techniek was in handen van Rob Kooderings, Gerrit Romijn en Willem Wegenaar.

Bergsportgroep ZON
Na de laatste activiteit rond kerst begint het nieuwe jaar met de beginnerscursus Bergsport, dit jaar
met 6 deelnemers. Het winterkamp van begin februari in het Belgisch natuurvriendenhuis rondom
Malmedy, trok 11 deelnemers.
Begin april is er altijd het traditionele buitensportweekend samen met natuurvriendenhuis De Bosbeek met:
Verdwalen is balen: leren omgaan met kaart, kompas en gps. Dit had 7 deelnemers.
OV Wandel tweedaagse: 8 deelnemers en de Trainrun tweedaagse, 4 deelnemers.
Wandelen in de Aveyron:
Onder leiding van een Nivon-gids werd er door 8 mensen gewandeld, gefietst, gekanood en ‘geklettersteigd’ in het Centraal Massief in Frankrijk. In juli en augustus organiseerde de landelijke
Nivon bergsportgroepen weer een trefkamp. Het weer was prachtig, de camping voortreffelijk en het
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gezelschap fantastisch. Uiteraard zijn er prachtige bergen en hebben we mooie tochten gemaakt.
In het oktober organiseerden we nogmaals een cursus Verdwalen is balen en een Wandel2daagse.
Dit keer hadden we 10 deelnemers.
Voor kanoën op en rondom het Zuidlaardermeer was weinig belangstelling en verviel daarom evenals de wandeling op 2e Kerstdag.
Jolanda, Henriette, Marco en Henk kijken met veel genoegen terug op een sportief en gezellig jaar.

Werkgroep communicatie
Mededelingenblad
Het Mededelingenblad verschijnt 10 keer per jaar; de papieren versie in een oplage van ong. 800
stuks en digitaal ong. 200 stuks. Ieder lid ontvangt een exemplaar. De inhoud wordt bepaald door
onze lezingen, cursussen, excursies, vakanties en buitenactiviteiten (o.a. bergsport). Informatie van
Humanistisch Verbond Arnhem en Milieudefensie wordt ook vermeld.
Landelijke en regionale Nivon-activiteiten (zoals van de natuurvriendenhuizen) worden opgenomen
en wanneer andere verwante organisaties of onze docenten iets interessants te melden hebben,
wordt waar mogelijk plek ingeruimd.
We drukken het blad zelf en ongeveer 50 vrijwilligers helpen met het verzendklaar maken. Vervolgens worden er ong. 500 bezorgd en gaan er 300 via PostNL. De 200 digitale Mededelingenbladen
leveren elke maand weer een flinke besparing aan papier- , druk- en portokosten op.
Ruim 50 exemplaren gaan naar Natuurvriendenhuizen in de regio, wandelcafé’s, het Centraal Bureau, enkele afdelingen, geïnteresseerde leden en niet-leden buiten onze afdeling, waaronder deelnemers aan bergsportactiviteiten van bergsportgroep ZON, docenten, bibliotheken, buurthuizen,
bevriende organisaties, pers en media.
Website en Facebook
De website wordt zoveel mogelijk actueel gehouden en vlak voor de zomer helemaal ‘ververst’ om
het nieuwe programma-aanbod te plaatsen; dit is heel veel werk en vraagt een grote nauwkeurigheid. De voldoening is echter groot als het er weer helemaal op staat, klaar voor het nieuwe seizoen!
Sommige leden van ons hebben zoveel haast, dat ze zich in mei of juni al willen aanmelden, terwijl
het nieuwe programma er nog niet op staat. De website geeft dan natuurlijk een foutmelding en de
aanmelding kan niet verwerkt worden. Het is fijn om te merken dat we zo gewaardeerd worden,
maar omdat het een grote vrijwilligersklus is van slechts een paar mensen, kan het niet eerder klaar
zijn dan half juli.
De grote culturele organisaties in de stad zoals schouwburg, concertzaal en volksuniversiteit, die met
professionele, betaalde krachten werken komen vaak al in mei of juni met het nieuwe programma.
We kunnen en willen ons niet met deze ‘reuzen…. ‘
Facebook werd in 2015 geïntroduceerd, eind 2016 waren er ongeveer 150 mensen die de Facebook
pagina volgen en waarderen. Eind 2017 waren dat er 222 en eind 2018 waren het er weer 10 meer,
nl. 233. De groei lijkt er een beetje uit, maar dat is logisch als het nieuwe er vanaf is.

Beheer gebouw De Wasserij
Het jaar begint altijd met de Schoonmaak dag, dit keer op 6 januari. Een tiental leden heeft hard gewerkt om het gebouw weer spic en span te maken. In een record tempo was het klaar; ná de lunch
was alleen nog opruimen van de spullen nodig. Súper!
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Gerrit Romeijn en Willem Wegenaar merken dat de apparatuur steeds vaker wordt gebruikt. Dit
vergt meer onderhoud en vraagt veel improvisatie om het voor alle docenten weer op tijd in te regelen. Er is o.a. een nieuwe laptop geïnstalleerd.
De verhuurder van ons gebouw heeft nieuwe ventilatie aan laten leggen in de Ververij en zelf zijn we
bezig met het vervangen van de verlichting voor duurzame lampen.
Tom Bohle zorgt voor de verwarming, de schoonmaak tussendoor en voor het inruimen van de zalen. Voor de schoonmaak is Tom begin 2018 een tijd vervangen en wordt nu om de week ook iemand
anders ingezet om hem wat te ontlasten.
Hartelijk dank aan al diegenen die mee geholpen hebben om het gebouw leefbaar te maken en te
houden!

Archiefgroep
Vic Schepens, Binia Braam, Ineke Tragter, Jos Schouten en Leo van Manen vormen samen de Archiefgroep, in 2015 op initiatief van het bestuur opgezet.
Onderbrenging van het Nivon-archief bij het Gelders Archief kan alleen onder strikte voorwaarden;
de Archiefgroep is op basis hiervan bezig met ordenen en selecteren. De laatste 5 jaar blijven in het
gebouw. Op de Ledenvergadering in het voorjaar hebben 2 van de 5 vrijwilligers een leuke presentatie gehouden over een aantal vondsten uit de beginjaren van onze afdeling. Het bestuur is blij dat de
groep goede voortgang maakt met haar werkzaamheden.

Ledenbestand
Aantal op 31-12-2018:
Ouder dan 25 jaar
Jongeren t/m 25 jaar
Totaal

1.144
198
1342

(400 mannen en 744 vrouwen)
(99 jongens en 99 meisjes)
(499 M en 843 V)

Het ledenbestand is behoorlijk toegenomen na een dalende lijn in de afgelopen jaren. Er zijn maar
liefst 207 nieuwe leden bijgekomen. Hoera! Er zijn 108 leden uitgeschreven waarvan 54 opzeggingen, 33 niet-betalenden en 21 door verhuizing, overlijden of andere redenen.
Dankzij het landelijk beleid is de ledentalstijging 25% voor jongeren en bijna 5% voor ouderen.
Verloop ledental over enkele jaren voor Arnhem Nijmegen
1500
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vrouw
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Top 10 van plaatsen waar onze leden vandaan komen (met aantal leden, van links naar rechts):
Arnhem
415
Nijmegen
315
Oosterbeek
51
Dieren
42
Velp
39
Westervoort 26
Renkum
25
Doetinchem 25
Huissen
25
Rheden
24
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Financiën
Toelichting financieel jaarverslag 2018
De afdeling Arnhem e.o. bevindt zich in een nieuwe periode. Een tijdperk waarin geen subsidie meer
ontvangen wordt van de Gemeente Arnhem. Daarmee is een einde gekomen aan een lange periode
waarin het NIVON jaarlijks een behoorlijke financiële ondersteuning kreeg van de gemeente. Sinds
2018 staan wij geheel op eigen benen. Dit verslag laat zien hoe ons dit is vergaan.
Met het stoppen van de financiële steun van de gemeente Arnhem kwam er ook een antwoord op de
vraag: kan NIVON Arnhem e.o. doorgaan zonder subsidie? Deze vraag heeft in het verleden veel tijd
en energie gekost aan het bestuur. Zo zijn er verschillende pogingen ondernomen om een deel van
de Wasserij onder te verhuren aan derden. Ook is er geprobeerd met andere groepen de samenwerking te versterken.
Inmiddels kunnen wij die vraag volmondig met ja beantwoorden: NIVON afdeling Arnhem kan op
eigen benen de huidige activiteiten continueren zonder gemeentelijke subsidie. Toch is dit niet zonder slag of stoot gebeurd.
U zult in de cijfers kunnen zien dat er een verschuiving plaats heeft gevonden in onze financiële situatie. Zo liet de begroting van 2018 een tekort zien van € 2.300 door de verdere daling van de subsidie. Dankzij de inspanningen van alle vrijwilligers, commissieleden en bestuur hebben we dit verlies
over het boekjaar 2018 kunnen beperken tot € 729.
Het overzicht van de resultaten over 2018 laat zien dat wij een verlies op onze activiteiten, grotendeels hebben weten goed te maken door een groei van de baten zoals de verhuur aan derden en
door een stevige kostenbeperking.
Regelmatige bezoekers aan de Wasserij zullen getuige zijn geweest van de toename activiteiten van
andere organisaties in ons gebouw. Die medegebruikers maken het voor ons haalbaar om een eigen
gebouw aan te houden voor onze activiteiten. Ook heeft het bestuur een nieuw huurcontract afgesloten met de eigenaar in 2018.
Verder is er een kleine toename zien van de contributieafdracht door NIVON landelijk, wellicht zal dit
nog toenemen door de groei van ons ledental. De kosten van huisvesting laten een lichte daling zien,
door afbetaling van oude investeringen en lagere energielasten.
Verder is de renteopbrengst van onze reserves zeer teleurstellend over 2018, dit is mede debet aan
het verlies. Het bestuur is van plan in te stemmen met het onderbrengen van een deel van onze reserves bij NIVON landelijk, die bereid zijn ons daar een betere rentevergoeding over te geven. Dit zou
mogelijk ook wat meer financiële ruimte kunnen geven op de begroting voor 2019.
Wij hopen een positieve trend in 2019 door te kunnen zetten. De begroting 2019 staat minder onder
druk, omdat we verwachten dat we de stijging van kosten kunnen beperken. De verwachting voor
2019 is dat wij neutraal zullen weten te eindigen. Een kleine verhoging van de prijzen van cursussen,
excursies en lezingen zal helaas onvermijdelijk zijn.
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NIVON AFDELING ARNHEM e.o.

RESULTATENREKENING
Begroting
2019

Resultaat
2018

Begroot
2018

Resultaat Resultaat
2017
2016

Activiteit gebonden baten
Cursusgelden
Contributie Nivon centraal
Subsidie Gem. Arnhem
Diverse activiteiten

30.000

28.963

30.000

28.737

32.761

3.500

3.513

3.000

2.938

3.312

-

-

-

5.492

10.492

5.000

1.699

5.000

4.164

7.845

Bergsport ZON
Totaal

105
€ 35.000 € 34.175

€ 38.000

€ 41.332

€ 54.515

Activiteit gebonden lasten
Honoraria

8.500

8.331

11.500

10.382

11.741

Publiciteit

4.000

3.863

4.000

4.608

5.793

directe kosten

3.500

3.554

3.000

2.968

3.233

17.000

16.950

19.000

18.800

19.450

1.250

1.224

1.500

1.526

6.752

34.250

33.923

39.000

38.284

46.969

Totaal baten

€ 35.000

€ 34.175

€ 38.000

€ 41.332

€ 54.515

Totaal Lasten

€ 34.250

€ 33.923

€ 39.000

€ 38.284

€ 46.969

€ 750

€ 252

-€1.500

€ 3.048

€ 7.546

Huur Nivon centrum
Excursies, lezingen
Totaal

Activiteiten

Resultaat activiteiten
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NIVON AFDELING
ARNHEM e.o.

Algemene Baten

RESULTATENREKENING Algemeen

Begroting 2019 Resultaat 2018 Begroot 2018

Resultaat 2017 Resultaat 2016

Verhuur derden

6.500

6.765

6.000

5.742

7.027

Verhuur intern

17.000

16.950

19.000

18.800

19.450

3.500

3.367

4.000

3.483

4.205

€ 27.000

€ 27.082

€29.000

€ 28.025

€ 30.682

23.600

24.361

26.000

26.199

26.881

800

786

900

824

2.587

Vrijwilligerskosten

1.200

1.148

1.400

1.395

908

verzending

1.500

3.367

2.000

1.986

2.076

27.100

€ 30.595

€ 30.300

€ 30.404

€ 32.452

-100

-674

-1.300

-2.379

-1.770

Activiteiten

750

€252

-€ 1.500

€3.048

€7.546

Algemeen

-100

-€ 674

-€ 1.300

-€2.379

-€1.770

-€ 300

-€ 306

€ 500

-€306

-€315

Overig
Algemene baten
Algemene lasten
Huisvesting
bestuurskosten

Algemene lasten
Resultaat algemeen

Overzicht Winst en verlies

Financiële baten/lasten
Reserveringen
Eindresultaat

-€5.000
€ 350

-€729

-€2.300

€363

€250
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NIVON AFDELING
ARNHEM e.o.
BALANS
Activa

ING RC
Renterekening
Cursusgelden
Totaal vlottende activa
Vooruitbetaald/nog te ontvangen
Debiteuren
Totaal activa

Passiva
Algemene Reserve
Resultaat Boekjaar

2018

2017

2016

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

3.225

3.803

4.799

107.013

105.075

104.415

100

100

252

110.338

108.978

109.466

-

3.724

3.724

570

1.147

370

570

4.871

4.094

110.908

113.848

113.560

2018

2017

2016

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

24.072

23.709

23.459

-729

363

250

23.434

24.072

23.709

Huisvesting

54.399

50.199

39.199

Groencursus

2.378

1.988

2.143

Communicatie

4.141

6.500

Automatisering

19.152

20.000

20.000

80.070

78.678

61.342

232

426

479

Nog te betalen/vooruit ontvangen

7.262

10.663

28.030

Totaal kortlopende schulden

7.495

11.089

28.509

110.908

113.848

113.560

Eigen vermogen per 31/12

Totaal voorzieningen
Crediteuren

Totaal Passiva
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