Nivon
Afdeling Arnhem en omstreken
Verslag Jaarvergadering Nivon Arnhem 22 maart 2019
1. Welkom en opening
Jan Willem Kylstra, voorzitter van Nivon afdeling Arnhem Nijmegen (dan nog, zie punt 5), verwelkomt
de twintig aanwezigen.
Vaststelling agenda. Akkoord met het agendavoorstel.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen: Jaarverslag 2018
Verder geen mededelingen
3. Voordracht Henk Schaaf over landelijke ontwikkelingen
Henk Schaaf is de landelijk voorzitter. Hij geeft een boeiende schets van het ontstaan van het NIVON
die dit jaar zijn 95-jarig bestaan viert. Het vertelt wat de laatste jaren is gedaan om te zorgen dat het
NIVON weer toekomst heeft. Er zit weer groei in ! (zie bijlage voor een samenvatting van zijn verhaal)
4. Bespreking jaarverslag. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
We hebben een goed jaar achter de rug. Een paar highlights: Het programma met lezingen en
cursussen loopt goed. Er is een filmclub gestart. Er zijn verbeteringen aan het gebouw gerealiseerd
waaronder verbeterde ventilatie. Ondanks het wegvallen van de subsidie staan we er financieel goed
voor.
5. Voorstel naamswijziging afdeling.
We gaan verder met de afdelingsnaam ‘NIVON Arnhem en omstreken’ (afgekort NIVON Arnhem
e.o.). De adressering (website, mailadressen) blijft ongewijzigd omdat daar alleen de naam Arnhem
wordt gebruikt. De vergadering stemt in.
6. Toelichting Financieel jaarverslag
Henk Prevaes meldt dat afgelopen jaar is gebleken dat de afdeling het kan redden zonder de subsidie
van de gemeente. Dat is bereikt door zuinig aan te doen en doordat we onze wasserij kunnen
verhuren aan andere gebruikers zoals Humanistisch Verbond, Milieudefensie en een aantal
buurtorganisaties. We kunnen ons richten op andere zaken.
Er ontstaat enige discussie met de zaal over een mogelijke verandering van bank. We zitten bij de
ING. Waarom niet Triodos of ASN? Er wordt geen besluit over genomen. Aandachtspunt is dat
wijzigingen in de betalingssystematiek met name voor de oudere leden lastig is en mogelijk kan
leiden tot problemen of opzeggingen.
7. Verslag kascommissie.
Willem Wegenaar en Ineke Tragter hebben de kascommissie gevormd. Ze hebben de boeken
gecontroleerd op onregelmatigheden en hebben die niet aangetroffen. De stukken geven een
getrouw beeld van de financiële situatie. De commissie stelt voor om aan het bestuur decharge te
verlenen over het gevoerde financiële beleid, wat bij acclamatie gebeurt.
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8. Benoeming nieuwe kascommissie
Gerrit Romeijn is bereid om komend jaar samen met Ineke Tragter de kascontrole uit te voeren.
Daarmee gaat de vergadering akkoord.
9.

Bestuurssamenstelling

Voorgesteld wordt om Henk Prevaes voor een 2e periode van drie jaar te benoemen als
penningmeester. Jan Willem Kylstra blijft vooralsnog voorzitter en Henk Jan van der Vijgh blijft
secretaris. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Jan Willem meldt dat hij is voorgedragen als kandidaat bestuurslid van NIVON landelijk. Hij wil actief
blijven in de afdeling, maar we zoeken wel versterking van het bestuur. Daarvoor zullen we een
oproep zetten in het mededelingenblad en de website.
10. Pauze
11. Vooruitkijken met de programmacommissie
Gerrit Romeijn geeft een vooruitblik op het nieuwe seizoen. Het is nog in concept, want alle
voorstellen zullen nog op haalbaarheid worden bekeken. Aan het standaard jaarprogramma zal niet
veel wijzigen want dat is heel succesvol. Er is veel belangstelling. De programmagids is ‘op’.
Gerrit gaat daarna in op de ideeën voor nieuwe zaken. De actie om nieuwe ideeën te verzamelen is
heel succesvol gebleken. Er kwamen veel suggesties. Daar gaan we mee door. Al in deze
brainstormfase wordt intensief samengewerkt met het Humanistisch Verbond. Dat komt beide
partijen ten goede.
Een van de nieuwe ideeën is het starten van een ópen podium’. Daarin presenteren de leden iets
voor elkaar. Wie wil dat organiseren? We plaatsen een oproep.
Andere nieuwe suggesties voor komend seizoen:
Natuur: Afdelingsweekenden in het ABK huis
Kunst: Aandacht voor de Sonsbeektentoonstelling
Creatief: verhalen vertellen
Literatuur: Nieuwe onderwerpen belichten
Muziek: HGO verbinden met dans en toneel
Wandelen
Lezingen en excursies:
Gebruik nieuwe ICT voorzieningen (zoals betalen met een app).
In plaats van de KLOOF richten we ons op de BRUG (op de verbinding)
Verhalen over landen
Verder gaan met lezingen over verband tussen lichaam en gezondheid (zeer goed bezocht)
(ingelast) Bijdrage van de archiefgroep (Vic Schepens)
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Vic Schepens en Leo van Manen gaven vorig jaar een boeiend overzicht van het werk van de
archiefgroep. Ze zijn nog steeds bezig. De voortgang wordt vertraagd door de grensgevallen. Soms
het lastig te bepalen in welk dossier een document thuishoort. Volgend jaar hoopt de groep klaar te
zijn. VIC heeft een paar vragen
1: Waar is de ets gemaakt door ‘Dobbenburg’. Die ets die het NIVON ooit kreeg is vermoedelijk na
een verhuizing verdwenen.
2: Alle stukken van 1975-1979 zijn zoek (behalve het notulenboek). Wie was toen secretaris?
3: Tenslotte valt op dat er niets van onze afdeling te vinden is in het fotoarchief in de ‘Bosbeek’ dat
door de Centrale historiegroep wordt beheerd. Heeft iemand oude foto’s?
Volgend jaar moeten we een besluit nemen over de definitieve overdracht aan het Gelders Archief.
Die zal het materiaal (mogelijk of waarschijnlijk ?) digitaliseren.
12. Begroting 2019
De vergadering gaat akkoord met de begroting. Het is een continuering van de begroting van
afgelopen jaar. Geen grote verschuivingen. We hopen iets meer over te houden. Het streven is de
cursussen betaalbaar te houden ook voor onze leden (veel ouderen).
13. Jubilarissen
Paul van Kempen (40 jaar lid), José Marsman, Jan Hogenhout en mevr. Velthoen (allen 25 jaar lid)
ontvangen het herinneringsspeldje van Henk Schaaf, de landelijke voorzitter. Ze blikken terug op hun
NIVON-herinneringen waarin de natuurvriendenhuizen een prominente rol speelden.
21:30 Sluiting van de vergadering met een drankje na
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Bijlage bij agenda punt 3: Samenvatting landelijke ontwikkelingen door Henk Schaaf
Henk Schaaf presenteert het landelijk NIVON die dit jaar 95 jaar bestaat. Hij geeft een historische
ontwikkeling. Begin vorige eeuw waren er veel arbeiders die het niet best hadden. Het NIVON is
opgezet als ‘Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling’. De N staat voor Natuurvrienden. NIVON is
onderdeel van een internationale organisatie ontstaan in Zwitserland waar de bergen tot op dat
moment eigenlijk alleen toegankelijk waren voor de beter gesitueerden. Daar komt de term
Natuurvrienden vandaan. Ook de gewone man moest van de natuur kunnen genieten. ‘Berg Frei !’
Volksontwikkeling is nog altijd kenmerkend voor het NIVON; ook weer voor NIVON JONG dat kort
geleden is opgericht: de nieuwe jongerengeleding van het NIVON.
De arbeiders gingen ook in Nederland de natuur ontdekken en in 1927/28 werd het eerst
natuurvriendenhuis opgericht: ‘Krikkenhaar’. Ook kwam er al snel een tijdschrift ‘De Toorts’, dat nu
nog ‘Toorts’ heet. Het langst bestaande tijdschrift Nederland !
-----------Sinds de eeuwwisseling ging het moeizaam met het NIVON. Het ledental liep terug. Tijd voor actie.
Het landelijk bestuur moest en ging aan de slag, in samenspraak met de ledenraad.
Er werd een ambitieus plan gemaakt om het tij te keren. Dat bevatte onder meer de volgende
actiepunten waar de laatste jaren hard aan gewerkt is:
1. NIVON moest weer een plek krijgen in de samenleving. NIVON hield visie-debatten; ging zich
actief bezighouden met discussies over duurzaamheid of rond de statenverkiezingen. Ze zoekt
daarbij samenwerking met partners als Milieudefensie, Humanistisch Verbond of IVN. En dan is
er de 1 mei lezing in het Koos Vorrinkhuis.
2. De daling van het ledental moest worden gekeerd. Dat is succesvol: in 2017 was er voor het eerst
weer een kleine ledengroei. (ook de Arnhemse afdeling is afgelopen jaar weer gegroeid). Het
streven is om in 2020 weer 20.000 leden te hebben (was 18.000).
3. Het landelijk bestuur ging actief (kleinere) afdelingen in het land helpen bij de organisatie van
activiteiten.
4. De bezettingsgraad van de accommodaties moest omhoog. Ook gaat ook weer de goede kant op.
O.a. door experimenten met inzet booking.com en het gratis laten logeren van kinderen van
leden.
5. Actieve recreatie, in het bijzonder wandelactiviteiten worden gestimuleerd. Er zijn nieuwe
geactualiseerde uitgaven verschenen van de wandelgidsen van een aantal wandelpaden.
6. Het ‘huis’ moest op orde worden gebracht. Er waren teveel (hypotheek) schulden. Ook dat gaat
goed. In 2025 hoopt het NIVON ‘vrij van banken’ te zijn. Dan komt er weer meer ruimte voor
investeringen en verbeteringen aan de huizen.
Henk memoreert dat dat alles mogelijk is door de inzet van meer dan 1000 vrijwilligers.
Het NIVON staat voor Eerlijk, Groen en Duurzaam, Sociaal en Verdraagzaam. Vanuit die optiek zet
het NIVON zich ook in voor vluchtelingen en minima. Daarvoor is de Stichting Sociale
Groepsvakanties opgericht die vakanties voor deze doelgroep organiseert. Deze stichting heeft
ondertussen een AMBI status. Meer over deze stichting in de laatste Toorts.
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