Marleen van den Ham,

namens de organisatie van het KNBV 'Groen Café'

KNBV Groen Café: verslag van
een discussie-avond
Op 12 december 2002 heeft
het eerste KNBV Groen
Café plaatsgevonden. Deze
door enkele jongeren
georganiseerde bijeenkomst was aangekondigd
via o.a. posters, de KNBVwebsite en via e-mailberichten aan de
studieverenigingen in Velp
en Wageningen. Aanleiding
voor het organiseren van
deze discussie-avond was
het feit dat binnen de KNBV
geconstateerd is dat de
interesse van jongeren in
de KNBV onvoldoende is.
Om de KNBV vitaal te
houden, is inbreng van
oudere én jongere leden
een 'must'.
Doel van de bijeenkomst was te
onderzoeken hoe de KNBV ook
voor jongeren een aantrekkelijke
vereniging kan worden.
Twaalf jongeren (werkenden en
studenten) en de voorzitter van
de KNBV hebben aan de hand
van twee thema's ('communicatie' en 'activiteiten') gesproken
over manieren om de KNBV aantrekkelijker te maken. Tijdens een
intermezzo is aan de hand van

een inleiding dOOf Evelien Verbij
geoefend met het voeren van een
inhoudelijke discussie binnen de
KNBV. Dit beviel zo goed, dat
een discussiegroepje over bosbeleid wordt samengesteld. En
wie weet, wordt dat initiatief door
anderen overgenomen ..

Resultaten
Tijdens het Groen Café zijn heel
veel tips voor de KNBV naar voren gekomen.
Gebleken is ook dat diverse jongeren bereid zijn activiteiten te

organiseren of anderszins inzet
te leveren. Het organiserend comité heeft alle tips aan de betreffende KNBV-commissies en
het bestuur doorgeven. Enkele
voorbeelden geven we hieronder
weef.
- Beperk de discussie binnen de
vereniging niet tot de halfjaarlijkse vergaderingen en de vaste
commissies. Denk bijvoorbeeld

eens aan het instellen van (tijdelijke) ad-hoc-discussiegroepen.Voer de discussies tijdens de
vergaderingen aan de hand van
goed voorbereide notities, die iedereen ruim van te voren heeft
kunnen lezen. Laat dergelijke notities voorbereiden door (weer
ad-hoc) kleine werkgroepjes.
- Richt de halfjaarlijkse vergaderingen anders in. Gebruik minder
tijd voor formaliteiten en geef
meer ruimte aan inhoudelijke discussies. Kondig deze goed aan
en laat mensen voorwerk doen.

Creêer een open sfeer, waarbij
vragen nooit dom zijn en waarbij
tegenargumenten welkom zijn.
- Stem excursie-onderwerpen
en discussie-thema's af met de
vele andere initiatiefnemers van
excursies (zoals onderwijsinstellingen,

studieverenigingen,

laat jezelf zien als vereniging.
Gebruik de vereniging als discussieplatform, zonder te vervallen in belangenbehartiging.
- Bij excursies wordt vaak veel
en lang stilgestaan bij het beheer. Laat ook andere zaken aan
bod komen. Laat excursies (net
als discussies) voorbereiden,
door bijvoorbeeld ad-hoc groepjes. Probeer eens iets nieuws.

Laat bijvoorbeeld een 'tegenpartij' een keer aan het woord, of zie
waar partijen elkaar kunnen versterken.
- Maak het NBT interactiever.
Zorg er bijvoorbeeld af en toe
voor dat een artikel vergezeld
gaat van een 'tegen-mening', of
presenteer een stelling met uiteenlopende reacties. Zorg ervoor
dat het NBT voor alle doelgroepen interessant is. Maak meer
thema-nummers, waarbij een thema vanuit allerlei gezichtspunten
(onderwijs, onderzoek, beleid.
beheer, etc.) wordt bekeken.
- Ga zo door met het Bosdebat!
- Maak nog veel intensiever gebruik van de mogelijkheden die
de website biedt. Maak de website zo actueel mogelijk en bied
ruimte om via het internet discussie te voeren.

re-

gionale bosbouw contactkringen,
bosgroepen, Pro Silva, etc.). Plan
excursies niet tegelijk met excursies van studenten of met toetsof practicumweken. Maak via de
website alle excursiemogelijkhe-

Aan het einde van de avond heeft
de voorzitter van de KNBV aangegeven blij te zijn dat de KNBV
onder jongeren zeker leeft. De
KNBV zal er voor zorgen dat de
tips en suggesties binnen de

den waarbij kan worden aange-

commissies en tijdens vergade-

sloten bekend.
- Geef meer aandacht aan het
internationaal bos- en natuurbeleid en -beheer. Doe meer met
zusterverenigingen in andere
landen.
- Speel in op de actualiteit en

ringen zullen worden verder gebracht. Alle deelnemers werden
hartelijk bedankt voor hun komst
en inbreng. Een mooie stap in de
goede richting: een vitale vereniging mei actieve leden!
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