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Voorwoord 
 
NIVON afdeling Arnhem Nijmegen heeft ook in 2019 weer succesvol kunnen werken aan haar doel-
stelling: Het samenbrengen en ontwikkelen van mensen op het gebied van natuur en cultuur.  
 
Er is weer een breed scala aan activiteiten en cursussen aangeboden dankzij de inzet van onze vrijwil-
ligers 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 2019 
onze locatie weer konden delen met het Humanistisch Verbond Arnhem Rijnstreek en andere (buurt) 
organisaties. 
 
Bijzonder blij zijn we met de groei van het ledenbestand. Mede dank zij het landelijk beleid is er een 
flinke groei, met name bij de jeugdleden. Communicatie wordt steeds belangrijker om meer mensen 
bij het NIVON te betrekken. We vinden het belangrijk dat de activiteiten van NIVON Arnhem Nijme-
gen in bredere kring – zeker ook in de buurt - bekend raken. Daarmee hopen we deelnemers aan 
onze activiteiten en nieuwe leden aan te trekken. 
 
We moeten goed op de financiën letten om zonder subsidie verder te kunnen gaan. Mede dankzij de 
verhuur van onze ruimtes aan andere verwante organisaties bleven we afgelopen jaar financieel 
gezond. Het goede resultaat geeft aan dat we op de ingeslagen weg door kunnen gaan hetgeen  ver-
trouwen geeft voor de toekomst.  
 
Waar mogelijk blijven we de samenwerking zoeken met verwante organisaties; het Humanistisch 
Verbond in het bijzonder. Ook de samenwerking met het IVN voor de groencursus hopen we voort te 
zetten.  
 
Door natuurlijk (leeftijds)verloop bestaat bij ongewijzigd beleid de kans dat we komende jaren min-
der cursisten en vrijwilligers krijgen.  
Voor de toekomst is het dan ook belangrijk dat we nieuwe, ook wat jongere mensen enthousiast 
krijgen voor onze activiteiten. We zijn dan ook begin 2020 een onderzoek gestart om te kijken waar 
de interesse van onze leden ligt. Verder vinden we het belangrijk om de communicatiefunctie te ver-
sterken. Het mededelingenblad functioneert prima voor de bestaande leden, maar om nieuwe men-
sen te trekken is meer nodig.  
 
We hebben we dit jaar een paragraaf over vrijwilligers toegevoegd aan ons jaarverslag. 
Evenals vorig jaar zij vermeld dat we meer vrijwilligers kunnen gebruiken voor het mooie werk dat 
we doen.  We hopen de nieuwe leden meer te betrekken bij onze activiteiten.  
 
Ik wil iedereen die aan het mooie resultaat van 2019 heeft meegewerkt hartelijk bedanken.  
In 2020 zetten we weer ons beste beentje voor! 
 
Henk Jan van der Vijgh 
Secretaris 
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Bestuur 
 

In memoriam – Jan Willem Kylstra en Gerard Honkoop – 
 
In december bereikte ons het vreselijke nieuws dat Jan Willem Kylstra, onze voorzitter, geheel on-
verwacht is overleden. Jan Willem was een steunpilaar voor het NIVON Arnhem. Hij was ook net 
begonnen als lid van het landelijk bestuur. Hij was niet alleen onze voorzitter en actief betrokken in 
de programmacommissie, maar was ook lid van en onderhield de contacten met het Humanistisch 
Verbond. Jan Willem was een verbindende man. Hij was ook praktisch. Zo heeft hij in de zomer ei-
genhandig gezorgd voor een blijvende herinnering in de vorm van een fietsenoverkapping. We mis-
sen hem dan ook erg. 
Helaas ook is afgelopen najaar door een noodlottig ongeval Gerard Honkoop, onze docent Boekbin-
den, overleden. Gerard heeft jarenlang met veel enthousiasme deze cursus gegeven aan onze leden 
Ook buiten de lessen konden wij altijd een beroep op hem doen en was zijn inzet groot. 
 
 
Het bestuur bestond tot het overlijden van Jan Willem uit Jan Willem Kylstra, Henk Prevaes en Henk 
Jan van der Vijgh.  
Henk is onze penningmeester, heeft zitting in de beheercommissie en zorgt voor de verhuur van de 
ruimtes in de Wasserij. 
Henk Jan is secretaris en doet namens het bestuur mee aan de werkgroep communicatie en beheert 
de website.  
 
Het bestuur heeft dringend versterking nodig. Vooralsnog is de functie van voorzitter vacant. We 
werken nauw samen met de programmacommissie om de zaak draaiende te houden. Het is noodza-
kelijk dat het bestuur versterkt wordt met 1 of 2 mensen. 
 
Het bestuur voelt zich ondertussen 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 2020 meer mensen in onze afdeling actief kunnen krijgen.  

Programmacommissie 
 
De Programmacommissie (PC) bestond in 2019 uit: 
Gerrit Romeijn (voorzitter), Eva Hupkes, Ineke Nengerman, Agnes Legierse en Helga Bod. 
Namens het bestuur heeft Jan Willem Kylstra de vergaderingen bijgewoond. 
 

Gids 
Het aanbod voor seizoen 2018/2019 werd weer gezamenlijk met het Humanistisch Verbond (HV) 
gepresenteerd in één gids. Daarbij hebben beide organisaties een eigen “voorkant” gekregen. 
 

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 over en 
bezoek aan een museum. Het meer interactieve Kunst bij de koffie was alleen een ochtendgebeuren. 
Voor de middag waren er te weinig belangstellenden. 
Voor het laatst in 2020 een cyclus rondom Het Gelders Orkest: een lezing, openbare repetitie en 
concert. 
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De muziekgroep onder leiding van Truus Siddré komt ongeveer 15 keer per jaar bij elkaar. Deze 
groep van ongeveer 30 mensen maakt met elkaar muziek en het plezier spat er van af! 
Ook de literatuurcursussen kennen een vaste groep cursisten. 
Boekbinden hoort bij het Nivon en heeft weliswaar een kleine maar zeer trouwe groep deelnemers. 
Door een noodlottig ongeval overleed in november de docent, maar al snel werd een andere docent 
gevonden. 
Helaas is er na vele jaren een eind gekomen aan de cursus Engels. Door te weinig deelnemers moest 
in september besloten worden niet door te gaan. 
Wat natuur betreft ging de Groencursus weer als vanouds door. 
Nieuw in het programma waren Zorgeloos online en Verkeerskennis opfrissen, waarvoor meer 
belangstelling was dan we aan mensen konden plaatsen. 
Nieuw geplande cursussen Empathie en Vertellen gingen niet door (te weinig deelnemers). 
Wel interesse op de zondagmiddag voor Muziekgeschiedenis en voor de verkorte cursus Jazz. 
In samenwerking met de Arnhemse Schaak Vereniging gaat het daglichtschaak nog steeds verder. 
De workshops DNA zijn bezocht door vijf personen en met veel enthousiasme ontvangen 
 
 

Lezingen 
We hebben een aantal succesvolle lezingen georganiseerd: voettocht Rome, arts in Afrika, Groenland 
expeditie, DNA en een cyclus in het thema Gezond en wel met het thema ‘Communicatie tussen 
darmen en andere organen in ons lijf’ .  
 

Cursusadministratie 
Ineke Nengerman en Leo van Manen verzorgden ook dit jaar de cursusadministratie, een 
arbeidsintensief proces. Vergeleken met vorig seizoen is het aantal aanmeldingen iets in aantal 
afgenomen. 

Film in de Wasserij 
 
Jaarverslag filmbijeenkomsten 2019-2020 
Het tweede seizoen van de filmmiddagen mag een succes worden genoemd. Iedere tweede zondag 
van de maand zijn er tussen de twintig en vijfentwintig bezoekers in De Wasserij geweest, met als 
uitschieter naar boven 29 en naar beneden 9. Als thema voor dit jaar is gekozen voor de verfilming 
van een bestseller. De organisatie van de filmmiddagen was in handen van Rob en Jet Kooderings, als 
gastvrouw waren Marianne Belt of Ineke Tragter aanwezig. Ten opzichte van vorig jaar zijn er een 
paar veranderingen geweest, de entree is verhoogd naar €4,50 en voor niet leden was dat €6,-. De 
koffie en thee waren gratis, voor het drankje na afloop werd een kleine bijdrage gevraagd. Ondanks 
deze maatregel bleef er altijd een groep mensen napraten, wat een meerwaarde is voor het aspect 
elkaar ontmoeten. 

Bergsportgroep ZON 
 
Doordat er te weinig deelnemers waren ging de beginnerscursus Bergsport dit jaar niet door. 
Eind maart is er altijd het traditionele buitensportweekend samen met natuurvriendenhuis De Bos-
beek met: 
Verdwalen is balen: leren omgaan met kaart, kompas en gps. Dit had 7 deelnemers. 
OV Wandel tweedaagse: 8 deelnemers. Ditmaal onder leiding van gids Anneke Quint 
  
Wandelen in de Aveyron: 
Onder leiding van een Nivon-gids werd er door 8 mensen gewandeld, in het Centraal Massief in 
Frankrijk.  
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In juli en augustus organiseerde de landelijke Nivon bergsportgroepen weer een trefkamp. 
Het weer was prachtig, de camping voortreffelijk en het gezelschap fantastisch. Uiteraard zijn er 
prachtige bergen en hebben we mooie tochten gemaakt. 
In oktober organiseerden we nogmaals een cursus Verdwalen is balen en een Wandel2daagse. 
Dit keer hadden we voor beide 8 deelnemers. Met kerst de traditionele kerstwandeling 6 deelne-
mers. De door de weekse wandelingen in oktober en november trokken geen deelnemers, en wat 
verder opvalt is de deelnemers zich laat opgeven, zodat het regelmatig voorkomt  dat activiteit ivm 
met reserveringen al afgezegd is. 

Communicatie 
Mededelingenblad 
Het Mededelingenblad van de afdeling Arnhem Nijmegen verschijnt 10 keer per jaar. De inhoud 
wordt bepaald door de diverse afdelingsactiviteiten waaronder lezingen, cursussen, excursies, 
vakanties en buitenactiviteiten (o.a. bergsport). Maar ook informatie van Humanistisch Verbond 
Arnhem en het wandelprogramma van Doorlopen(d) Fit worden vermeld. Op verzoek worden 
landelijke en regionale Nivon-activiteiten (zoals van de natuurvriendenhuizen) opgenomen. 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 en 
bezorgen.  Van de totale oplage van 1000 stuks lopen bijna 500 stuks via de eigen bezorging, 200 
stuks digitaal en de rest 300 stuks via PostNL. Dat levert al met al een flinke besparing aan papier- , 
druk-  en portokosten op. 
Alle leden ontvangen op papier of digitaal één blad per adres. Ruim 60 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, activiteitencentra, winkels, 
bevriende organisaties, pers en media. 

 

Affiches 
Bij interessante activiteiten wordt een 40-tal affiches gemaakt op A4, die hun weg vinden via o.a. 
onze bezorgers naar activiteitencentra, bibliotheken, bezoekerscentra en winkels. 
 

Website 
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 nauwkeurig-
heid. De voldoening is echter groot als het er weer helemaal op staat, klaar voor het nieuwe seizoen! 
We hebben overlegd met de communicatiegroep van NIVON-landelijk en overwegen komend jaar als 
subsite onder de landelijke site verder te gaan. 
 

Persberichten 
We hebben maar heel beperkt gebruik gemaakt van persberichten en dat is jammer. We constateren 
dat we dringend iemand nodig hebben om de contacten met de media te versterken. 
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Beheer gebouw De Wasserij  
 
De beheercommissie bestaat uit Gerrit Romeijn en Willem Wegenaar, Tom Bohle en Henk Prevaes. 
Afgelopen jaar is er geïnvesteerd in nieuwe verlichting in de Wasserij, alle TL lampen zijn vervangen 
door LED verlichting, wat een behoorlijke energiebesparing zal opleveren.  
 
Doordat de Wasserij meer verhuurd wordt merken Gerrit Romeijn en Willem Wegenaar  dat de ap-
paratuur steeds vaker wordt gebruikt. Dit vergt meer onderhoud en vraagt veel improvisatie om het 
voor alle docenten weer op tijd in te regelen. Dit jaar is gewerkt aan een revisie van de geluidinstalla-
tie, met nieuwe boxen en een nieuwe CD speler. 
 
Tom Bohle zorgt voor de verwarming,  de schoonmaak tussendoor en voor het inruimen van de za-
len. Voor de schoonmaak is Tom begin 2019 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 

Binia Braam, Leo van Manen, Vic Schepens en Ineke Tragter vormen samen de archiefgroep, in 2015 
op initiatief van het bestuur opgezet om de verslagen, brieven en andere stukken die sinds 1945 be-
waard zijn, te ordenen. Het Gelders Archief verklaarde zich bereid het resultaat op te nemen, maar 
onder strikte voorwaarden wat betreft ordening en beschrijving van het materiaal. Daarmee is de 
archiefgroep nu druk bezig. Het schiet flink op, maar er moet nog wel het nodige gebeuren. Het ma-
teriaal betreffend de laatste vijf jaar blijft bij de afdeling. 

Vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers zouden al bovenstaande activiteiten niet mogelijk zijn. Veel mensen zetten zich 
bijzonder in voor onze NIVON-afdeling. Op sommige plaatsen, zoals het bestuur en de communicatie-
functie, is dringend versterking nodig.  
Dit jaar een overzicht toegevoegd van het aantal vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden. 
Nog altijd zijn heel veel mensen aktief. We zien wel een lichte afname van het aantal vrijwilligers en 
voorzien dat de komende jaren die trend doorzet door natuurlijk (leeftijds)verloop. Daarom is op alle 
terreinen versterking welkom. 

 
 2018 2019 

Gastheer/vrouw op de Wasserij 22 24 

Verzendklaar maken en bezorger van het mededelingenblad 53 50 

Mede organiseren van activiteiten als lezingen, films, boekenclubs of 
dergelijke  

7 6 

Programmacommissie en Bestuur 10 7 

Organiseren wandelingen excursies (oa Bergsport) 6 5 

Communicatie (website, Facebook, perscontacten) 5 3 

Gebouwbeheer 4 4 

Archief en Bibliotheek 9 10 

Administratie 2 2 

Totaal vrijwilligers (veel mensen doen meer dan 1 taak) 91 84 
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Ledenbestand 
 
Aantal op 31-12-2019: 
Ouder dan 25 jaar  1211  (421 mannen en 790 vrouwen) 
Jongeren t/m 25 jaar    264  (126 jongens en 138 meisjes) 
Totaal  1475  (547 M en 928 V) 
 
Het ledenbestand is opnieuw behoorlijk toegenomen. Er zijn maar liefst 281 leden bijgekomen.  Ge-
deeltelijk nieuw maar ook door verhuizingen.  Er zijn 148 leden uitgeschreven door opzeggingen, 
verhuizing, overlijden of wanbetaling.  
Dankzij het landelijk beleid is de ledentalstijging 33% voor jongeren en 6% voor ouderen. 
 
Verloop ledental over enkele jaren voor Arnhem en omstreken 

 
 
Top 10 van plaatsen waar onze leden vandaan komen (met aantal leden, van links naar rechts): 
Arnhem 424  Nijmegen 372  Oosterbeek 65 
Dieren  42  Velp  42  Elst Gld  37 
Doetinchem 33  Renkum 28  Westervoort 26 
Doesburg 26   
 

  

413 394 379 400 421

760 756 717 744 790

128 122 147 198
264

1301 1272 1243
1342

1475

2015 2016 2017 2018 2019

man vrouw jeugd totaal
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Financiën 
Toelichting financieel jaarverslag 2019 
 
De afdeling Arnhem e.o. krijgt sinds 2018 geen subsidie meer van de Gemeente Arnhem en moet als 
afdeling financieel geheel zelfvoorzienend zijn. Ook uit dit financieel verslag zal blijken dat de afde-
ling Arnhem er in slaagt op eigen benen de huidige activiteiten te continueren zonder subsidie.  
 
De cijfers laten zien dat er net als in 2018 een verdere verschuiving plaats heeft gevonden in onze 
financiële situatie. Daarmee wordt een trend zichtbaar waarin er minder inkomsten waren door onze 
cursussen, wat grotendeels gecompenseerd wordt door onze activiteiten en door een grotere ver-
huur van ruimtes uit de Wasserij. Toch is deze trend niet positief, omdat onze eigen activiteiten toch 
het hart van de vereniging vormen. Ook over 2019 hebben we een klein verlies geleden. Dankzij de 
inspanningen van alle vrijwilligers, commissieleden en bestuur hebben we het verlies over het boek-
jaar 2019 kunnen beperken tot €694.  
 
De algemene baten laten een kleine toename zien van de contributieafdracht door NIVON landelijk, 
dit wordt veroorzaakt door een extra afdracht te behoeve van de viering van het 95jarig bestaan van 
NIVON, waaruit de overdekte fietsenstalling is betaald en ook een kleine viering voor de vrijwilligers 
van de afdeling. 
 
De kosten van huisvesting laten een lichte daling zien, door lagere energielasten. Verder zijn de ren-
teopbrengst van onze reserves opnieuw teleurstellend. Het bestuur heeft ingestemd met het verzoek 
van het Centraal Bestuur van NIVON om een deel van onze reserves bij NIVON landelijk onder te 
brengen. Zij hebben ons dan ook geholpen met een iets hogere rentevergoeding.  
 
Wij hopen dat er een positieve trend is in onze activiteiten in 2020. De begroting 2020 is vrijwel gelijk 
aan die van 2019, met iets lagere kosten aan publiciteit  zodat wij wederom vrijwel neutraal zullen 
weten te eindigen.  
 
 
Februari 2020 
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NIVON AFDELING ARNHEM  e.o. 
    Resultatenrekening - activiteiten  

            

    

Begroting 
2020 

Resultaat 
2019 

Resultaat 
2018 

Resultaat 
2017  

Activiteit gebonden baten          

 Cursusgelden         25.000  25.194         28.963        28.737   

 Contributie 3.500 5.157 3.513 2.938  

 Subsidie Gem. Arnhem          -    5.492  

 Diverse activiteiten          2.750  2.877 1.699 4.164  

 Totaal  € 31.250  € 33.228  € 34.175 € 41.332  

          

Activiteit gebonden lasten       

 Honoraria  8.500 9.100        8.331         10.382   

 Publiciteit  4.000 5.275          3.863  4.608   

 Directe kosten  2.500 2.454 3.554  2.968  

 Huur Nivon centrum 15.000 14.378        19.000         16.950  

 Excursies, lezingen 750 803 1.500 1.224  

 Totaal        € 32.250  € 32.010 € 33.923        € 38.284   

          

          

  Activiteiten        

 Totaal baten  € 31.250  € 33.228  € 34.175 € 41.332  

 Totaal Lasten  € 30.750 € 32.010 € 33.923 € 38.284  

Resultaat activiteiten  € 500 € 1.218 € 252 € 3.048  
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NIVON AFDELING ARNHEM   e.o. 
    Resulatenrekening - Algemeen 

     

         
Algemene Baten  Begroting 2020 Resultaat 2019  Resultaat 2018 Resultaat 2017 

 Verhuur derden              9.000               8.983           6.765           5.742  

 Verhuur intern  15.000 14.378 16.950 18.800 

 Overig               3.000               2.914           3.367           3.483  

 Algemene baten € 27.000 € 27.082 €29.000 € 28.025 

         

Algemene lasten       

 Huisvesting             23.000             22.841        24.361        26.199  

 bestuurskosten              1.250               1.444              786              824  

 Vrijwilligerskosten              1.500               2.085           1.148           1.395  

 verzending               1.750               1.887           1.461           1.986  

 Algemene lasten € 27.500 € 28.257 € 27.756 € 30.404 

           

Resultaat algemeen  -€ 500 -€ 1.982 -€ 674 -€ 2.379 

         

         

Overzicht Winst en verlies       

 Activiteiten  € 500 € 1.218 € 252 € 3.048 

 Algemeen  -€ 500 -€ 1.982 -€ 674 -€ 2.379 

 Financiële baten/lasten 250 € 70 -€ 306 -€ 306 

 Reserveringen        

 Eindresultaat                € 250                 -€ 694             -€ 728              €  63  
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NIVON AFDELING ARNHEM  e.o.     

    Balans  

      

Activa    2019 2018 2017 

   31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 

  ING RC 
                                       

2.574  
                        

3.225                  3.803  

  Renterekening 51.000               107.013                 105.075  

  Cursusgelden 100                    100                252  

  NIVON Centraal               50.000    

 Totaal vlottende activa  103.674  110.338                 108.978  

        

 Vooruitbetaald/nog te ontvangen 
                                           

905                      -                   3.724  

 Debiteuren                   2.240                      570                   1.147  

                     3.145                       570                   4.871  

 Totaal activa              106.819                110.908               113.848  

      

      

   2019 2018 2017 

Passiva   31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 

 Algemene Reserve 
                                     

23.343  
                     

24.072                 23.709  

 Resultaat Boekjaar              -694                      -729  363 

 Eigen vermogen per 31/12 22.649  23.343                 24.072  

  Huisvesting 
                                     

52.045  
                     

54.399  
                

50.199  

  Groencursus              2.263                    2.378                   1.988  

  Communicatie 4.141  4.141                   6.500  

  Automatisering 19.152  19.152                 20.000  

 Totaal voorzieningen 
                                     

77.601  
                     

80.070                 78.687  

        

 Crediteuren 
                

1.211  
                           

232                       426  

 Nog te betalen/vooruit ontvangen 5.358  7.262                 10.663  

 Totaal kortlopende schulden 
                                       

6.569  
                        

7.495                 11.089  

 Totaal Passiva 106.819  110.908               113.848  

 


