
 
 
Benoeming bestuursleden 
 
 
Aan: Algemene Ledenvergadering  
Van: Bestuur Zoogdiervereniging 
Datum behandeling: 20 april 2013 
Actie: besluiten  
 
Voor het bestuur van de vereniging zijn twee nieuwe bestuursleden gezocht, om 
de ontstane vacatures door het aflopen van de termijnen van Hans Bekker (april 
2012) en Peter van der Linden (april 2013) op te vullen. 
 
Er hebben drie personen interesse getoond, waaruit het bestuur de volgende 
twee personen heeft geselecteerd. 
 
 
Kort CV kandidaat-bestuursleden 
 
Margje Voeten 
Margje Voeten (47) heeft Biologie in Utrecht gestudeerd en is daarna in 
Wageningen gepromoveerd op een onderzoek naar concurrentie tussen wilde en 
gedomesticeerde grazers in Oost-Afrika.  Daarna heeft ze gewerkt bij de 
vakgroep Landschapsecologie van de Universiteit van Utrecht en bij Alertis, 
stichting voor beer- en natuurbescherming. Margje heeft veel bestuurlijke 
ervaring (districtsbestuur Natuurmonumenten, Van Tienhovenstichting, 
adviesraad IUCN en stichting LEO).   Momenteel werkt Margje bij HAS-
Hogeschool in Den Bosch bij de opleiding Toegepaste Biologie als docent-
onderzoeker. Door de verschillende onderzoeksprojecten van en met haar 
studenten op het gebied van dierecologie heeft ze een breed netwerk in 
Nederland opgebouwd. Margje woont in Wageningen. 
 
John Melis 
John Melis (51) heeft Informatica gestudeerd aan de TH Twente en is t/m 2008 
in de ICT en projectmanagement actief geweest. Vanaf 2009 is hij volledig 
overgestapt naar zijn zelfstandig ecologisch adviesbureau met de naam Fryslân 
Grien. Sinds 2006 is John bestuurslid bij RAVON en is daar momenteel lid van de 
Raad van Toezicht. John heeft de werkatlas Zoogdieren Friesland (2012) en de 
werkatlas Vissen in Fryslân (2013) geproduceerd. In Friesland en omstreken 
houdt John zich bezig met het (mede)coördineren van werkgroepen op het 
gebied van vissen, herpetofauna, vleermuizen en overige zoogdieren en vanuit 
deze werkgroepen organiseert hij veel excursies en educatieve trajecten. Liever 
dan coördineren loopt hij met anderen in het veld. John woont in Jubbega 
(Friesland). 
 
 
Voorgesteld besluit: 
De Algemene Ledenvergadering van 20 april 2013 besluit Margje Voeten en John 
Melis te benoemen tot lid van het bestuur van de Zoogdiervereniging. 


