
Benoeming bestuursleden 
 
Aan: Algemene vergadering 
Van: bestuur 
Datum behandeling: 19-11-11 
Actie: besluiten 
 
Voor de versterking van het bestuur is gezocht naar kandidaten die zitting willen nemen in het 
bestuur van de Vereniging. Tevens heeft onze huidige voorzitter Jacob van Olst in 2010 al 
aangegeven het bestuur in de najaars-ALV te gaan verlaten. Door het vertrek van Jacob van 
Olst is de functie van voorzitter vacant. 
 
Kort CV nieuwe bestuursleden 
Albert van Zadelhoff (52) heeft Landbouwtechniek in Wageningen gestudeerd en daarna 
gewerkt bij verschillende banken en als organisatieadviseur in binnen- en buitenland. De 
laatste 6 jaar is Albert verantwoordelijk voor de private banking activiteiten van Triodos 
Bank. Welvarende particulieren, maar vooral ideële instellingen en kerken behoren tot zijn 
klantenkring. 
Albert heeft een brede belangstelling voor natuur en landschap. Van 2001 tot 2005 was hij lid 
van de verenigingsraad van Natuurmonumenten. Albert woont in Mantgum (Friesland). 
 
Jan Buys (50) is zo’n 20 jaar actief binnen VZZ en Zoogdiervereniging. Als bestuurslid van 
de VLEN en SVO heeft hij al eens in het VZZ-bestuur gezeten. Destijds was hij 
verantwoordelijk voor het gepubliceerd krijgen van de Atlas van de Nederlandse vleermuizen 
(1997). Al weer geruime tijd is de Veldwerkgroep zijn thuisbasis in de vereniging. Actief met 
zoogdiermonitoring zolang als dat bestaat, dagactief (samen met vogels) en vleermuizen 
(grondlegger van het meetnet kerkzolders, wintertellingen). Hij was één van de trekkers en 
redacteurs van Zoogdieren van Limburg (2010).  In het dagelijks leven projectleider en 
beleidsadviseur bij de provincie Noord-Brabant. De theorie van het plattelandsbeleid brengt 
hij samen met Djessie in de praktijk als microagrariër in Schalkwijk (bij Houten). Zie verder 
www.buys-van-nature.nl. 
 
Voorzitter 
“Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter …”(Statuten art.4, lid 2). 
Tijdens de vergadering maakt het bestuur bekend wie het bestuur van de Vereniging zal gaan 
voorzitten. 
 
Besluit 
De Algemene Ledenvergadering van 19 nov. 2011 besluit Albert van Zadelhoff en Jan Buys 
te benoemen tot lid van het bestuur van de Zoogdiervereniging. 
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