
De AVN
Honderd jaar 
Springlevend

Behoud de stadsnatuur!

De Algemene Vereniging 
voor Natuurbescherming 
voor ‘s-Gravenhage en om-
geving, kortweg AVN, is de 
vereniging die zich inzet 
voor het behoud van natuur 
in en om Den Haag sinds 
1926. 

W
ord lid voor 

m
inim

aal € 12,50

per jaar



AVN Lid worden kan!
Voor slechts € 12,50 per jaar

Deze kaart opsturen naar AVN 
Badhuisstraat 175, 2584 HH Den Haag 
(denk aan de postzegel).

Of opgeven via www.avn.nl
Scan eens de QR code hiernaast
Een eenmalige donatie is welkom:
www.avn.nl/donatie

Voornaam: ............................................................
Naam:      ................................................................
Adres:   .....................................................................
Postcode/plaats: ............................................
Emailadres:    .....................................................

Ontwerp Cerium Design, www.cerium.nl. Achtergrondfoto’s: 
Haagbeuk naast het Kerkbos in Stompwijk, Sander Wennekers
Zeedorpennatuur in Scheveningen-Haven, Eric Wisse

Wat is dat wat Den Haag 
en omgeving zo bijzonder 
maakt? Natuur en groen. De 
prachtige duinen, landgoe-
deren, bossen en parken, 
maar ook het kleinschalige 
groen en bomen. Goed voor 
klimaat en gezondheid, en 
meer dan dat. In de Corona-
tijd waren we er maar wat blij 
mee!

Als grootste natuurvereni-
ging van Den Haag heeft de 
AVN ogen en oren in iede-
re wijk en onderneemt actie 
waar nodig. 

87% van de mensen in onze 
regio vindt dat er meer ruim-
te moet komen voor stedelijk 
groen en natuur. Daar zet de 
AVN zich sinds 1926 voor in. 

Maar het groen staat onder 
druk, er komen veel bewo-
ners bij. 

Hoe meer leden we hebben, 
hoe groter de vuist is die wij 
als vereniging maken.

Word daarom 
lid van de 
AVN !
U krijgt dan ook vier keer 
in het jaar het fraaie blad 
Haagwinde!

Meer inwoners?
Dan ook meer groen!

AVN Lid worden kan!
Voor slechts minimaal € 12,50 per jaar

Voornaam: ...............................................................
Naam:       ..................................................................
Adres:   ........................................................................
Postcode/plaats:  ..............................................
Email/Telefoon:     ..............................................

Opsturen naar:
AVN - Badhuisstraat 175
2584 HH Den Haag 
Denk aan de postzegel

Of lid worden via www.avn.nl


