Werkplan Natuurtuin 2020
Jeugd
educatie

datum

wat
Werven nieuwe vrijwilligers
Deskundigheidsbevordering

Product
ontwikkeling

datum

-

Workshop plannen

-

Winterklussen
Uitstapje plannen
wat

Monitoren seizoenspaden
middenbouw
Restyling waterles
bovenbouw
Bijenles nieuwe stijl en
insectenles nieuwe stijl

Les nieuwe Nederlanders

datum
5 febr

wat
Jaarlijkse snoeidag

14 maart

NLdoet

sept-nov

Scholing en begeleiding
onderhoudsploeg
Herschrijven beheerplan

voorjaar
okt/nov
dec

-

Flexibiliteit vrijwilligers

Vernieuwing
middenbouwlessen

Onderhoud

toelichting

Natuurwerkdag of variant
Schoonmaakdag
Onderhouden externe
contacten
Beregeningsplan
voorbereiden
Infobordjes op akker

aantal vrijwilligers is krap
profiel is beschikbaar
Kennis over onze tuin
uitbreiden door middel van
uitleg van Louis, Lianke en
collega’s kruidentuin
Inzetten op andere soort
educatielessen (BSO/SO) plus
arrangementen
Tijdens afsluiting seizoen
vragen naar behoefte en
plannen

toelichting
-

begin maart in try-out stadium
vooraf doornemen met
educatievrijwilligers

wie
Lieke/ Corien

Corien

Corien

Corien

Corien
Corien
wie
Louis

Louis
-

start maart
afronding voor de zomer
try-outlessen plannen in mei
evaluatie
na de zomer definitief in
planner aanbieden
Onderzoeken of lesaanbod voor
taalbeheersing nieuwkomers
ism ROC verder kan worden
ontwikkeld
toelichting
focus op dode en zieke
naaldbomen
restanten van stormschade bij
de muur
compost boomgaard; jaar 5 ,
daarna weer bodemonderzoek
beregeningssysteem
herstellen nestkasten

Louis
Louis

Corien/ Louis/
Peter

wie
Marja

Marja

Marja
-

aan de hand input werkgroep
Natuurwaarden

Marja, Nico,
Louis, Saskia
Marja
Marja
Marja
Marja

Idee uitwerken (QR code?)

Marja

Kruiden/
bloementuin

datum

wat
Vergroten plantenkennis

toelichting

wie

-

Miek

-

Informatie voor bezoekers
kruidentuin

-

Verandering waterbed

-

Uitbreiden theebed

-

Theeverkoop
Sproeien bloementuin

-

Bloementuin : meer
reslutaat met minder
inspanning

-

Organisatie
/Administratie

datum

jan/febr

Overige
activiteiten

Uitstapje plannen
wat

Ieder bij toerbeurt uitleg over
zijn/haar themabed
Planten te beschrijven, welke
delen gebruik
voedsel,medicijnen, etc plus
toepassing
Infopaneel
Informatiesteen bij elk
kruidenbed
planten zijn opnieuw geplaats.
Slaan ze aan? Anders verzoek
tot nieuwe.
Oogst vergroten
Zoeken naar aantrekkelijke
theesoorten
Verkoop/opbrengst bijhouden
Rooster maken ism
Kinderboerderij
Meer vaste planten
borders groter maken, paden
kleiner
Mary/Tilly/Miek werkgroep
indeling/keuze bloementuin

toelichting

Miek

Miek/Tilly

Miek

Miek
Miek/Lijan
Miek/Mary/Til
ly

Miek
wie

Evaluatie van nieuw
uitvoerend onderdeel:
organisatie en administratie

-

Organisatie verder vormgeven
Ondersteunende rol bij
activiteiten, maken draaiboek

Mari-Jose
/Peter/Jos

Financiële administratie

-

Boekhouding bijwerken mbv
Gnu Cash

Mari-Jose

Website

-

Afhandelen werkinstructies

-

Mar-José/
Gerard
Mari-Jose

Smoelenboek

-

Achtervang voor website en
digitale middelen
Met informatie aan bestuur en
CO
Afronden in boekvorm

Toezicht op tijdsplanning

-

Bijwerken en attenderen

Mari-Jose

Mari-Jose

datum

wat

toelichting

wie

vr 10 jan

Nieuwjaarsbijeenkomst

16.00 – 19.00 uur

Pietie/Peter +
Louis
Nico/Louis

Samenwerkingsprojecten
met Kinderboerderij

apr

Vrijwilligersbijeenkomst

-

geregeld overleg met KB
samen organiseren van
activiteiten:
speurtocht Kip Kakel (zondag 19
april 2020)
oogstfeest (valt dit jaar samen
met Fete de la nature) 4-5-6
september
nacht van de nacht? oktober
Thema: biomimicry + website

Louis
Louis/
Lieke/MariJosé
Louis
Marja/Miek

Extra activiteiten in de tuin
Zo 24 mei?
mei
juni?
aug?

PR

Lieke/Petra
-

Lente activiteit?(samen met
straatgroep Dobbelmanweg?)
Vogelexcursie
Nachtvlinders
Vleermuizen (weekend van de

??
Nico/Freek
Louis
Louis

vleermuis)

4-5-6 september

PR

datum
febr

Bijenstal
wat
Club extra vrijwilligers
generen (straten in de wijk
vragen combinatie
straatfeest/activiteit)

Nieuwsbrief
Website

datum

-

Facebook / Twitter

-

Kidsproof, Hart van
Nijmegen, de Brug

-

Promotie Biomimimicry
wat
Actieplan meer leerlingbezoeken / onze ambities
vertaald in streefcijfers/
onderzoek huidige
afnamenatuurpaden
Propaganda nieuwe lessen

Spinnenexcursie
Concertavond Canisiusband?
Oogstfeest / Fete de la Nature
Workshop natuurfotografie

Overleg met imkers
toelichting
Voor onze grotere extra
activiteiten is het lastig
vrijwilligers te krijgen. Poule
opzetten met incidentele extra
vrijwilligers die willen helpen bij
die activiteiten
evalueren samen met lezers
format blijft zoals het is.
verder vernieuwen

Instagram

Beeldmateriaal/foto’s

Bestuur

-

inzetten beeldmateriaal voor
PR en educatieve
mededelingen
inzetten beeldmateriaal en
foto’s voor PR op Facebook

te plannen activiteiten op en in
Kidsproof / Hart van Nijmegen /
de Brug zetten
(meer inzetten op jonge
bezoekers)
Fotoarchief opschonen en
actualiseren
Artikel Hart van Nijmegen/ Brug
toelichting
lopen aantallen terug?
lanceren nieuwe producten
(biomimicryles, bijenles)

Werkgroep Natuurwaarde

-

bv Biomimicryles
communicatie naar Bastei en
scholen
inzet nieuwe folder
eerste instantie voor grote
activiteiten
huis aan huis in de wijk?
bijstellen beheerplan

Stedelijk overleg

-

o.l.v. Bastei jeugdeducatie

Nieuwe folder

-

Louis
Peter
Louis/Lieke
Nico/Petra
Nico
wie
Liek / Petra
(Petra wil
meedenken
over PR en
hoe de poule
te bereiken)
Lieke / Gerty
Django /
Gerard /
Peter/ MariJose
Petra / Lieke

Lieke /
Mari-Jose /
Stijn
Lieke

Lieke / MariJose
Lieke/ Nico
wie
Nico/Peter

Nico / Stijn /
Lieke
Stijn / Lieke

Nico/Marja/
Louis/Saskia
Nico/Louis/

Natuureducatie
Relatiegeschenkje voor
kinderen

Vr 8 jan
2021

Fin. jaarverslag en begroting
Contact Mister Panda
Tijdig voorbereiden
nieuwjaarsborrel 2021

Kinderen na educatie een geschenkje
meegeven zodat Natuurtuin onder
aandacht ouders komt

Corien
Lieke / Stijn

Pietie
Jos / Nico
Bestuur

