
ALGEMENE LEDENVERGADERING  17 november 2012 
 
Locatie: Informatiecentrum De Blaauwe Kamer, Wageningen 
 
 
 
Verslag 
 
 
Aanwezig: 
Bestuur: Hans van Dord (voorzitter), Jan Buys (secretaris) Toon Zwetsloot 
(penningmeester), Peter van der Linden, Hugh Jansman. 
Leden: Aafke Steenhuis, Ben van den Horn, Bregtje Kuik, Colin Beekman, Elise Schokker, 
Fons Bongers, Geert van Poelgeest, Hans Bekker, Hans van den Berg, Harm Duel, Henry 
Soyer, Ineke de Vries, Jaap van der Veen, Jacob van Olst, Jan Piet Bekker, Johannes 
Regelink, John Melis, joke van Ginkel, Joke Veltkamp, Marijke Drees, Peter van der Leer, 
Robert Bekenkamp, Tim Hofmeester, Wendy Klinkhamer, Marijke Heijne, Margje Voeten, 
Jeroen Duel, Kees Canters, Ineke Kroes, Hans Hartvelt, Luc Vergeer 
Leden/medewerkers organisatie: Rob van Westrienen, Neeltje Huizenga, Roline 
Eikelboom, Stefan Vreugdenhil, Barbara Pattikawa (notulist)  
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 13.05. 
 
2. Vaststellen agenda 
Niemand heeft opmerkingen bij de agenda, deze wordt als zodanig vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
De voorzitter neemt het woord: 
Er speelt veel in de organisatie, Hugh Jansman is weer fit en aanwezig. 
Verder zijn er veel contacten met verschillende organisatie zoals de VOFF en de 
Stichting GaN. Er is een samenwerkingstraject gaande met RAVON, beide 
organisaties zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep om de samenwerking te 
structureren. Dit is alles nog in ontwikkeling. 
De Zoogdiervereniging bestaat dit jaar 60 jaar, we gaan op naar het 75 jarig lustrum. 
Tijdens de heisessie van het bestuur op 30 oktober is er teruggekeken op de 
afgelopen 60 jaar. Daarbij was de insteek: terug naar je roots. Als je weet waar je 
vandaan komt en waar je nu op dit moment staat kun je beter uitstippelen waar je 
naartoe wilt. 
“wat zou je willen zijn?” is dus de vraag, ook i.v.m. de vacatures die binnenkort 
openstaan: Peter van der Linden is binnenkort aan het eind van zijn mandaat . 
Rob van Westrienen (directeur van het bureau van de Zoogdiervereniging) heeft de 
afgelopen heidag samen met bestuurslid Albert van Zadelhoff georganiseerd. 
Hieruit is ook de wens voortgekomen om weer meer op samenwerking met de 
werkgroepen aan te sturen. 
Hierbij refereert de voorzitter ook aan de bijeenkomst die plaatsvond voorafgaand 
aan deze ALV, waarbij de werkgroepvoorzitters met het bestuur van de 
Zoogdiervereniging om de tafel zaten. 
Jan Buys neemt hierbij het woord: 
Er zijn 3 kernen van de Zoogdiervereniging: 
1 de vereniging met haar leden 
2 het bureau, bestaande uit en gericht op professionele onderzoekers 
3 de externe factor : communicatie, bescherming 
 
 
 



De speerpunten die nu geformuleerd zijn door het bestuur m.b.t. de toekomst van de 
Zoogdiervereniging: 
- het wij-gevoel in de vereniging stimuleren en handhaven 
- de ambitie om hét platform voor zoogdierkennis te zijn 
- bescherming van de in het Nederland in het wild levende inheemse zoogdieren 
Daarbij wil het bestuur van de Zoogdiervereniging in de nabije toekomst meer accent 
leggen op verenigingswerk, de laatste tijd heeft de professionele kant de meeste 
aandacht gekregen. 
Voor het vervullen van open plekken in het bestuur zoekt het bestuur een persoon uit 
de vereniging en het zou mooi zijn als dit een vrouw is. 
Tijdens de excursie die volgt op de ALV is er nog ruimschoots mogelijkheid om 
hierover met een van de bestuursleden na te praten. 
 
 
4. Verslag ALV 19 november 2011 (bijlage) 
Door ALV goedgekeurd en vastgesteld. 
n.a.v. het aansluiten van 2 nieuwe werkgroepen wordt de vraag gesteld of er de 
intentie is om in elke provincie via een lokale werkgroep actief te zijn. 
De penningmeester verwijst in zijn antwoord naar het jaarplan, waarin inderdaad 
staat dat de Zoogdiervereniging gaat onderzoeken of we meer met lokale 
werkgroepen kunnen samenwerken. 

 
5. Begroting en jaarplan 
Begroting  
Dit onderdeel wordt door de penningmeester Toon van Zwetsloot gepresenteerd.  
We hebben geen structuurwijziging doorgevoerd, er is nog steeds een harde grens 
gehanteerd bij de uren die de Zoogdiervereniging inkoopt bij de stichting, het bureau 
van de Zoogdiervereniging. 
De hoeveelheid uren is hetzelfde gebleven. 
De vereniging heeft niet veel reserves, er is weinig marge. 
De bedoeling is wel om uiteindelijk meer “vet op de botten” te creëren.  
Vragen/opmerkingen n.a.v. de begroting:  
Er komt in de voorjaars ALV weer een overzicht met het daadwerkelijke resultaat van 
2012. 
Wat betreft het hogere bedrag dat onder het kopje ‘Goodwill Steunstichting’ staat: 
23.000; dit is een gevolg van de meer realistische inschatting van de kosten die het 
bureau maken voor verenigingsactiviteiten. De interne tarieven waren lager begroot. 
Eigenlijk is dit meer een boekhoudkundige constructie dan een daadwerkelijke 
uitgave voor de vereniging. 
De lagere kosten voor het tijdschrift Zoogdier komen voort uit een nieuwe offerte die 
uit staat bij de drukker. We weten dat de drukkosten voor 2013 lager zullen zijn dan 
2012. 
De winkel levert qua winst niet veel op, de inkoopkosten zijn redelijk hoog. 
Toch vindt de vereniging het een wezenlijk punt om deze service te verlenen aan de 
leden, ook om te publiceren, folders te maken en aan te bieden. 
De mogelijkheden van merchandising kunnen nog worden onderzocht en is een 
manier om het ‘wij-gevoel’ te versterken en uit te dragen, maar het is geen 
gemakkelijke markt. 
Jaarplan: 
Enige opmerking bij kerntaak 3: 
We worden steeds meer erkend als 1 organisatie, we zijn vanuit het bureau 
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de staatsecretaris. 

 
6. rondvraag 
- Er komt vanuit de ALV de opmerking dat het bestuur zich vooral intern heeft 

gepresenteerd, waarbij nieuwe leden zich letterlijk en figuurlijk niet welkom 
voelden geheten. Het bestuur neemt de gelegenheid meteen waar om iedereen 



officieel welkom te heten. Tevens stelt ieder bestuurslid zich officieel voor en 
worden de aanwezige nieuwe leden van de Zoogdiervereniging gevraagd zichzelf 
voor te stellen. Hierbij de notitie dat dit officiële welkom tijdens de opening van 
elke ALV zal plaatsvinden. 

- Op de website moet er in de openingszin duidelijker aangegeven worden dat 
“zoogdierkunde” een van de doelen is van de vereniging. 

- Het bestuur wordt verzocht op de website een standpunt te formuleren m.b.t. 
zenderonderzoek. De wetgeving is hierin duidelijk, maar in de praktijk blijken er 
vaak haken en ogen aan te zitten. Er wordt gekeken of hier misschien een 
themadag aan gewijd kan worden om te formuleren wat wel en niet toelaatbaar 
is. Vanuit de ALV komt hierbij de herinnering aan boommarteronderzoek waarvoor 
geld beschikbaar was, maar men heeft het nog niet uit kunnen voeren omdat 
terreinbeheerders niet open staan voor samenwerking/discussie omtrent 
zenderonderzoek. 

- De Zoogdiervereniging werkt aan een landelijke papieren Zoogdieratlas, het 
streven is om deze in 2014 uit te geven i.s.m. Naturalis. Hiervoor hebben we nog 
suggesties nodig om geld voor de productie te genereren. Er wordt gedacht aan 
de actie “adopteer een zoogdier” in ruil voor vermelding in de atlas. 

- Wat betreft het Zoogdier van het Jaar wordt geopperd planmatiger te werken en 
echt een verkiezing te houden, dit zou tijdens de ALV in april mogelijk zijn. 

- Er komt een compliment vanuit de ALV m.b.t. de nieuwe insteek van de 
vergadering en het bestuur richting samenwerking en werkgroepen. 

 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 14.10. 

 
  


