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Natuurwerkdag 2019 was een succes!
Mede dankzij jouw inzet was de Landelijke Natuurwerkdag 2019 afgelopen zaterdag
een succes! Op 63 locatie hebben zo’n 1350 extra vrijwilligers in Noord-Holland
gewerkt aan het onderhoud van (natuur)gebieden en de vergroting van de
biodiversiteit in heel Noord-Holland. Onze stagiaire Céline maakte een samenvattend
filmpje van de werkzaamheden op verschillende locaties. Bekijk het filmpje op de
Groene Vrijwilligers Facebookpapgina: www.facebook.com/mariska.vanderleij/videos/10214777880871689/
Wij willen je hartelijk bedanken voor jouw inzet om de Natuurwerkdag tot een succes
te maken!
Veel vrijwilligers en locaties
Op de 19de Natuurwerkdag hebben in heel Nederland 14.000 vrijwilligers zich ingezet voor natuur op
meer dan 563 locaties. Daarmee is er een belangrijke bijdrage geleverd aan biodiversiteit. Op 141
locaties zijn er wilgen geknot, op 40 locaties poelen schoongemaakt en op 41 locaties bollen geplant.
Ben jij benieuwd naar de resultaten van de Natuurwerkdag? Bekijk dan de infographic.

Help ons! Vul de Enquête in
We zijn erg benieuwd naar de ervaringen van locatieleiders van de Natuurwerkdag met de opkomst,
het werven van vrijwilligers en de zichtbaarheid van de Natuurwerkdag. Daarom willen we je vragen de
enquête over de Natuurwerkdag in te vullen. Via deze link kan je de enquête invullen:
https://nl.surveymonkey.com/r/LJDB8RN. Heb je tips en suggesties voor verbetering van de website?
Laat het ons weten via de enquête! Alvast bedankt voor het invullen!

Vaker hulp nodig? Mail de deelnemers
Alle deelnemers die zich via de NWD website hebben aangemeld hebben een mail gehad om ze te
bedanken voor hun inzet. Maar schroom niet om ze zelf ook een mail te sturen om de deelnemers uit

naam van jouw werkgroep te bedanken. Daarbij kan je ze dan ook erop wijzen waar ze meer informatie
over jouw groep kunnen vinden (jullie website, facebook?) en dat (en hoe) ze zich kunnen aanmelden
als vrijwilliger bij jullie groep als ze vaker willen helpen. Een mooie manier om te proberen nog een paar
extra vrijwilligers voor je groep te werven! Je zou ze ook af en toe kunnen mailen om hun hulp (meer
incidenteel) te vragen voor grote beheerklussen op andere momenten dan op de natuurwerkdag. Je
kan email adressen van deelnemers downloaden via de Natuurwerkdag website (hoe precies lees je in
de handleiding voor Locatieleiders).
Hou bij het versturen van mails naar deelnemers wel rekening met privacywetgeving: je mag
deelnemers alleen een (of enkele) mail(s) als de informatie in deze mail(s) in het verlengde ligt van de
Natuurwerkdag én (in het geval dat je meer mails wilt versturen) als de ontvangers zich kunnen
afmelden voor eventuele vervolgmails.
Deelnemers wijzen op natuurwerkdag gerelateerde onderwerpen via enkele mails door het jaar heen
mag. Dus bijvoorbeeld een leuke buitenklus in het voorjaar. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de term
‘Elke dag Natuurwerkdag’. Maar je moet ze altijd de optie kunnen geven om weer uit te schrijven voor
dit soort berichten.
Voorbeeld mail:
Beste vrijwilliger van de Natuurwerkdag,
Hartstikke fijn dat jullie ons afgelopen zaterdag in …. geholpen hebben met het werk voor ….
(bijv. de ringslang / de rietvogels)!
Vond je het leuk en wil je vaker meehelpen? Kijk dan op onze website voor meer informatie:
[link]. Of stuur een mail naar: ….
Nogmaals dank voor je hulp!
Met vriendelijke groet,
………….
PS: Wil je geen mail meer van ons ontvangen? Stuur dan een mail om dat door te geven naar:

In 2020 de 20ste editie van de Natuurwerkdag
De Natuurwerkdag 2020 is de 20ste Natuurwerkdag en daarmee vieren we een lustrum!

Doe je volgend jaar weer mee met je groep?!

Met vriendelijke groet, Team Betrekken bij Groen Landschap Noord-Holland
Peter Mol, Annika Langeveld, Nienke Kwikkel, Paul Vester, Wim Tijsen, Mariska van der Leij

