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Openingswoord:
Beste KNNVers,
Voor U ligt het jaarverslag van 2020.
Hopelijk hebben jullie 2020 goed doorstaan en gaan we 2021 weer vol goede moed aan de slag met
onze activiteiten.
Het bestuur wenst u een gezond, actief en inspirerend 2021 toe en zien we elkaar weer op onze
excursies en lezingen.
Het jaar 2020 stond bij de KNNV-Regio Enschede in het teken van Covid-19, dit zal niemand verbazen.
Het was voor ons als bestuur telkens gas geven en dan weer op de rem trappen. Activiteiten plannen,
promoten, aanpassen aan de veranderende omstandigheden en maar al te vaak zelfs afgelasten. Dit
was te zien aan de vele gecancelde activiteiten op onze site (www.knnv.nl/enschede).
In 2019 zijn wij als nieuwe vereniging van start gegaan en 2020 stond in het teken van groei, helaas is
dit niet het geval gebleken. Qua ledenaantal zijn wij constant gebleven op 27 en dit is een succes op
zich. Om precies te zijn hebben wij in 2020 één nieuw lid mogen verwelkomen, en tevens hebben wij
afscheid genomen van één lid.
Naast de activiteiten die wij in 2019 gedaan hebben (zie hieronder voor een toelichting hiervan) zijn er
twee subsidies binnengehaald. Hier, een korte beschrijving:

053DierinTuin:
Het project 053DierinTuin is gefinancierd met een subsidie van €375 vanuit het Prins Bernhard Fonds.
De bedoeling van dit project is om mensen te interesseren voor al het leven in hun eigen tuin. Mensen
kunnen via de website (https://053dierintuin.nl) twee camera’s reserveren die dan een week lang in
de tuin geplaatst worden en opnames maken indien er beweging plaatsvindt voor de sensor van de
camera. De opnames worden verwerkt tot korte filmpjes die op de site geplaatst worden. De camera’s
zijn te reserveren door iedere inwoner van Enschede.
Reclame voor dit project wordt gemaakt door het verspreiden van flyers tijdens KNNV-activiteiten en
er is een oproep geplaatst in de blad van Stichting 55+. Tot op heden zijn ongeveer 20 tuinen in
Enschede bezocht.

Eau de Poule:
Het tweede project heet Eau de Poule en is met €500 gefinancierd vanuit de Ger van Zanen-vouchers
Een fonds voor projecten binnen de KNNV.
Voor het geld zijn waadpakken, cuvetten, schepnetten en enige instrumenten gekocht om
watermetingen te verrichten.
Het doel van dit project is om mensen te interesseren voor het leven in de poelen en sloten om ons
heen door zowel te kijken naar wat er in leeft en aan de hand van metingen te kijken naar de kwaliteit
van het water. Dit project kwam pas op stoom in oktober en aangezien het meeste waterleven zich
dan niet meer laat zien zal hier een vervolg aan gegeven worden in het lente van 2021.
Hieronder de lijst van verdere activiteiten van onze vereniging:

Lezingen bij De MuseumFabriek:
Datum
21 november
16 januari

Lezing/Excursie
Roofvogels in Twente
Samen Namibië ontdekken

Bezoekers
75
25

Spreker
Peter Waardenburg
Karin van den Brekel en Jan Bruggink

20 februari
5 maart
17 september
15 oktober

Verwilderen
Plaaginsecten
Hunebedden
Gierzwaluwen

105
55
21
17

Romke van der Kaa
Arnold van Vliet
Karin Broekhuijsen
Johan Tinholt

Activiteiten bij De MuseumFabriek:
Wat
Fotowerkgroepavonden

Insectenavond
Insectenavond
Insectenavond
Insectenavond
Insectenavond
Insectenavond

Hoe
vaak?
5

Datum

Wanneer?

15 oktober 2019
26 november 2019
17 december 2019
21 januari 2020
18 februari 2020

derde dinsdag
v/d maand

3 december 2019
7 januari 2020
4 februari 2020
3 maart 2020
7 september 2020
6 oktober 2020

maandagavond
maandagavond

Aanwezigen
10
6
5
4
4
8
11
10
7
8
6

Cursussen/Activiteiten:
Activiteit

Inhoud

Wanneer

Waar

Mini-cursus:
Tuinvogels
Klapekster
Varviksveld
Zoddebeek
Weidesprinkhaan
Vlinders en
Libellen
Libellen en
Vlinders
Nachtvlindernacht
Nachtvlindernacht
Spreeuwendans
Ochtendwandeling
Plantenjacht

1 theorieavond &
1 excursie
1 excursie
1 excursie
1 excursie
1 excursie
1 excursie

Januari 2020

Van Heek Park

Aantal
deelnemers
10

15 februari
25 juli
1 augustus
8 augustus 2020
15 augustus 2020

Haaksbergerveen
Varviksveld
Zoddebeek
Roderveld
Buurserzand

11
6
3
4
8

1 excursie

29 augustus 2020

Ledeboerpark

8

1 excursie
1 excursie
1 excursie
1 excursie
1 excursie

5 september 2020
18 september 2020
03 oktober 2020
12 december 2020
28 december 2020

Vlijertse Meden
De Viermarken
Kristalbad
Hof Espelo
Smalenbroek

17
15
6
7
5

Inventarisaties:
Gebied:
Hof Espelo, Wildernis & Lonnekermeer
Vitens terrein:
Hengelosestraat:
Vlijertse Meden:
De Viermarken
Varviksveld
Haaksbergerveen

Aantal bezoeken:

Overige activiteiten:
Wat
Algemene Leden Vergadering

Wanneer / Hoe vaak?
Deze heeft niet plaatsgevonden in 2020

Bestuursvergaderingen

11 maal vanaf november 2019

Wim Lengton & Kevin Collins
Januari 2021

35
10
4
2
25
15
6

