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Voorwoord 
   
Een jaar geleden wisten we al dat het kabinet een stevig bezuinigingsbeleid zou inzetten, maar 
dat de natuurbescherming geconfronteerd zou worden met een korting van zo’n 60% valt niet 
te begrijpen of uit te leggen. De dreigende kaalslag van alles wat sinds het internationale 
Natuurbeschermingsjaar 1970 is opgebouwd en uitgebouwd aan natuurbeleid en bescherming 
is te groot en zal negatief uitwerken op de biodiversiteit; het uitgangspunt van het 
Nederlandse natuurbeleid. Zo is dit kabinet voornemens om de Ecologische Hoofdstructuur, 
beleid sinds 1990, te herijken en dat betekent een vermindering aan oppervlakte 
natuurtaakstelling van ruim 100.000 ha. Ook ligt er een concept van de nieuwe Wet Natuur en 
dat concept laat zien dat de ambitie t.a.v. het beschermen van natuur tot het minimale 
(Europese eisen) is teruggebracht. En een belangrijk punt voor ons al Zoogdiervereniging  is 
dat het beleid t.a.v. soorten en leefgebieden ook verleden tijd is. Een ongekende kaalslag dus.  
 
In die sfeer beginnen we aan het jaar 2012, een jaar waarin de Zoogdiervereniging 60 jaar 
bestaat. Het bestuur heeft besloten om aan dat jubileum niet veel extra aandacht te besteden. 
Met een beperkte menskracht en middelen willen we ons meer concentreren op het versterken 
van de platformfunctie van de Vereniging en het versterken van samenwerkingsverbanden 
binnen de soortenorganisaties in het bijzonder en de natuursector in het algemeen. 
 
Voor mij is dit het laatste voorwoord bij een jaarplan. Tijdens de najaars-ALV treed ik terug 
als voorzitter. Ik stel vast dat de Zoogdiervereniging in de afgelopen 10 jaar waarin ik deel 
mocht uitmaken van het bestuur een sterke positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Mijn 
overtuiging is dat onze organisatie in deze voor de natuurbescherming onzekere tijd een 
belangrijke functie heeft, zeker daar waar het de bescherming van zoogdieren betreft. Ik wil 
afsluiten met de wens dat Zoogdiervereniging de komende 60 jaar voort zal gaan met haar 
nuttige en boeiende werk.  
 
Jacob van Olst, voorzitter, 01-11-11 
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Inleiding 
 
In het voorwoord van de scheidend voorzitter zijn al de nodige bezuinigingen en bedreigingen 
genoemd die de natuursector te verwachten heeft. Ook voor de Zoogdiervereniging breken 
schrale tijden aan. Dankzij de Regeling Draagvlak Natuur konden we ons in de afgelopen 
jaren inzetten voor o.a. egel en vleermuizen en dat leverde ons veel naambekendheid en 
goodwill op. Die regeling is gesneuveld en het aantal fondsen en sponsoren voor dergelijke 
draagvlakcampagnes is erg beperkt en de middelen die daaruit beschikbaar komen zijn 
aanmerkelijk lager dan de budgetten uit bovengenoemde regeling. 
 
De Steunstichting VZZ, die in het verleden nog kon zorgen voor een stevige ondersteuning 
van de activiteiten van de Vereniging, is in 2011 door de bezuinigingen in zwaar weer terecht 
gekomen en heeft medewerkers moeten ontslaan. Daardoor ontbeert de vereniging nu een 
medewerker communicatie die zijn waarde heeft bewezen voor naambekendheid en draagvlak 
voor de (activiteiten van de) Zoogdiervereniging in de samenleving. 
 
Toch gaan we niet bij de pakken neerzitten. Vanuit het budget van de Vereniging worden 
middelen vrijgemaakt om o.a. aan beleidsbeïnvloeding te doen. Met de collega’s in 
Soortenbescherming Nederland wordt de mogelijkheid om mee te praten en in te spreken 
benut en wordt de blik meer gericht op de provincies, waterschappen en gemeenten die voor 
het natuurbeleid belangrijker worden. Samen optrekken met anderen is niet alleen een wens, 
maar ook een noodzaak om een sterker natuurbeschermingsgeluid te laten horen. 
 
Concreet betekent dit dat het bestuur heeft besloten om onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid tot samenwerking met collega-organisatie RAVON. Dat onderzoek betreft de 
werkorganisaties en niet de moederorganisaties. Zoogdiervereniging en RAVON zijn  beide 
sterke ‘merken’ en hebben een eigen functie in de natuurbeschermingswereld. De 
werkorganisaties zijn echter klein. De verwachting is dat een organisatie met meer massa 
effectiever kan opereren in het sterk veranderende speelveld. De verwachting is dat ook 
andere kennis- en beschermingsorganisaties zich hierbij gaan aansluiten. In de loop van 2012 
moet duidelijk zijn hoe e.a. vorm krijgt.  
 
Wat blijft is de kern van de Vereniging. Die kern bestaat uit werkgroepen, leden, waarnemers 
en vrijwilligers en deze wordt steeds belangrijker voor het behalen van onze doelstellingen. In 
de voorgaande tien jaar heeft ‘kantoor’ meer taken op zich genomen, maar door de 
bezuinigingen is dit drastisch veranderd en moet de rol van actieve leden weer groter worden. 
Als bestuur zijn we hierover al in gesprek met enkele van de hierboven genoemde groepen 
teneinde de ambitie van de vereniging te kunnen blijven realiseren. We zien zelfs dat 
bestaande externe werkgroepen zich bij de vereniging aansluiten waardoor we een sterker 
netwerk worden van in zoogdieren geïnteresseerden. Het belang van de Vereniging in het 
bijeenbrengen van kennis en bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden is in deze tijd 
belangrijker dan ooit. 
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Activiteiten 2012 
 
Mensen en middelen 
In 2010 heeft het bestuur besloten om de boekhouding van vereniging en stichting volledig te 
scheiden. Dat bleek in 2011 al een goede keus te zijn geweest omdat de bezuinigingen die bij 
de Steunstichting moesten worden doorgevoerd weinig invloed hadden op het niveau van de 
activiteiten van de vereniging.  
In het planjaar 2012 en daaropvolgende jaren moet de vereniging streven naar een bescheiden 
positief resultaat op de begroting om het eigen vermogen weer wat op te bouwen. Nu is de 
vereniging nog kwetsbaar omdat het eigen vermogen te beperkt is. 
De vereniging heeft een omzet van rond de 125.00 euro (zie begroting 2012). Ongeveer 60 % 
van deze middelen komt uit eigen activiteiten zoals contributies en winkelverkopen en de 
overige 40% uit activiteiten van de Steunstichting. 
Bij de uitgaven zijn de salariskosten voor o.a. directievoering, administratie en communicatie 
belangrijke posten. De Steunstichting blijft haar diensten echter leveren tegen een intern tarief 
(alleen de feitelijke arbeidskosten). Daarnaast zijn de kosten van het tijdschrift en de website 
belangrijke kostenposten. 
Zorgen zijn er wel omdat het aantal leden steeds onder druk staat. Vanwege economische 
motieven worden lidmaatschappen sneller opgezegd. Het winnen van nieuwe leden wordt 
alleen maar moeilijker nu er geen gelden meer zijn voor grote draagvlakcampagnes zoals Jaar 
van de Egel, e.d. en we niet meer kunnen beschikken over een medewerker communicatie die 
werkte aan een grotere naamsbekendheid. 
De Vereniging moet haar eigen keuzes maken t.a.v. de diensten die aan leden, werkgroepen 
en waarnemers geleverd moeten worden en daarbij de menskracht en middelen verstrekken 
om deze dienstverlening te realiseren. Voor enkele taken die nu nog door de Steunstichting 
worden geleverd, maar waarvoor in 2012 de middelen ontbreken, moet actief worden gezocht 
naar vrijwilligers die deze taken over kunnen nemen.  
 
Speerpunten en kerntaken 
In het Meerjarenplan van de voor de periode 2011-2015 is bepaald dat de vereniging haar 
doelstelling vooral gestalte geeft door te werken aan de volgende drie speerpunten: 
 

• Uitbouwen van de kennisorganisatie 
• Gestructureerde aandacht voor beïnvloeding (belangenbehartiger voor zoogdieren) 
• Draagvlakversterking door verdere profilering van de Vereniging 

 
In het meerjarenplan 2011-2015 zijn bovenstaande speerpunten (strategische doelen) vertaald 
in zes op uitvoering gerichte kerntaken. 
 
1. Creëren van draagvlak  

- Externe communicatie. De Zoogdiervereniging is de organisatie bij uitstek die moet 
werken aan draagvlak voor zoogdieren in de samenleving en bij beleidsmakers en 
beheerders. Dit blijft de Vereniging ook het komend jaar weer doen door in de media 
aandacht te vragen voor zoogdieren. Enerzijds door te reageren op vragen van de pers 
en anderzijds door het uitbrengen van persberichten rond kansen en bedreigingen. 
Door het ontbreken van een eigen medewerker communicatie zijn de mogelijkheden 
op dit vlak beperkt. Wellicht zou een werkgroep communicatie bestaande uit leden 
hier een rol kunnen spelen. In het bestuur wordt gestreefd naar aanvulling met een lid 
met kennis op dit vakgebied.  
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- Jaar van de Bever. In voorgaande jaren is gebleken dat een jaarthema of een 
themasoort goed werkt in de publiciteit. Besloten is om in 2012 de bever als 
themasoort te kiezen. De bever is een icoon voor het succes van natuurherstel, is 
uiterst aaibaar en geeft ons de kans om een hechtere relatie op te bouwen met o.a. de 
waterschappen. De beverwerkgroep heeft al toegezegd dit jaar waar mogelijk te willen 
ondersteunen. Wel zal het nodig zijn om het aantal actieve leden van de 
Beverwerkgroep te versterken. 

 
2. Verwerven en delen van kennis en informatie 

- Samenwerking werkgroepen en medewerkers. De Zoogdiervereniging is vooral een 
kennisorganisatie. Leden, werkgroepen en medewerkers zullen actief blijven in het 
vergroten van kennis. Enerzijds door het verzamelen van gegevens en anderzijds door 
het gedrag van dieren te bestuderen en de relaties van soorten in hun leefgebieden 
verder te ontrafelen. De opgedane kennis wordt samengebracht in periodieken van de 
Vereniging en van werkgroepen. Afhankelijk van het nog te kiezen 
samenwerkingsmodel met collega organisaties wordt de band tussen de 
werkorganisatie en de vereniging minder hecht. Toch zullen de zoogdierspecialisten 
en liefhebbers elkaar blijven ontmoeten en versterken door deelname aan werkgroepen 
en bij symposia en andere inhoudelijke bijeenkomsten.  

- Monografie bever. Daarnaast wordt ook meegewerkt aan het uitbrengen van 
publicaties door derden. Zo verschijnt in 2012, met medewerking van de vereniging, 
een monografie over de bever. Andere publicaties staan op dit moment nog niet in de 
planning. De vereniging staat positief t.o.v. participatie (in kennis en fondsenwerving) 
in initiatieven op zoogdiergebied van anderen.  

- Periodieken. De tijdschriften Zoogdier en Lutra spelen een belangrijke rol in het 
verspreiden van kennis over zoogdieren naar resp. meer algemeen geïnteresseerde 
leden en meer wetenschappelijk geïnteresseerde leden. Van Zoogdier verschijnen 
komend jaar vier nummers en van Lutra twee. 

- Digitale communicatie. Onze websites Zoogdiervereniging.nl, Vleermuis.net en 
Zoogdieratlas.nl worden actueel gehouden en bieden de bezoeker zeer veel informatie 
over de Zoogdiervereniging en haar activiteiten en natuurlijk ook over zoogdieren en 
hun leefomgeving. Ook Zoogmail en een digitale nieuwsbrief behoren tot de digitale 
communicatie die in 2012 wordt voorgezet. 

- Voor vrijwilligers, door vrijwilligers. Er is nog steeds veel vraag naar overdracht van 
kennis in cursusverband. De werkorganisatie richt zich met haar cursusprogramma 
vooral op professionals. Voor leden zijn er in het recente verleden de nodige cursussen 
ontwikkeld die zich goed lenen om door leden, voor leden gegeven te worden. 
Onderzocht moet worden of er een werkgroep cursussen in het leven geroepen kan 
worden die tot taak krijgt om het vele beschikbare cursusmateriaal daadwerkelijk weg 
te zetten onder belangstellenden en waar gewenst nieuw materiaal te ontwikkelen. 

- Inventarisatiekampjes. Een populaire manier van kennis opdoen onder leden en 
overige in zoogdieren geïnteresseerde leken is het meedoen aan inventarisatiekampen 
georganiseerd door verschillende werkgroepen en de werkorganisatie. Doordat in 
2011 het Zoogdieratlasproject geëindigd is er nauwelijks coördinatietijd om dit met 
professionals te organiseren. Hooguit zijn er nog wat mogelijkheden binnen het 
programma Netwerk Ecologische Monitoring. Wel wordt in 2012 door de 
veldwerkgroep het jaarlijkse zomerkamp georganiseerd. Naar verwachting worden er 
daarnaast door de Veldwerkgroep en enkele regionale werkgroepen nog wel enkele 
kampjes georganiseerd. Informatie hierover verschijnt op de website. 
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- Atlas van de zoogdieren van Nederland. Het project Zoogdieratlas.nl is in 2011 
afgerond. In het kader van dit project zijn in iedere provincies tienduizenden nieuwe 
verspreidingsdata verzameld en oude data gedigitaliseerd. Hierdoor beschikken we nu 
over een vrij goed beeld van de verspreiding van de verschillende soorten over het 
land. Het project krijgt een vervolg in het project Atlas van de Nederlandse 
Zoogdieren in het kader van de serie De Fauna van Nederland. Dit project gaat in 
2012 van start. 

 
3. Uitvoeren van beschermingsactiviteiten 

- Informatie publiek. Alleen al door het aandacht besteden aan zoogdieren en/of soorten 
gaat al een beschermende werking uit. Daarom wordt in 2012 aandacht in de media 
gevraagd voor bijzondere en algemene ontwikkelingen uit de wereld van de 
zoogdieren. 

- De Werkgroep Bescherming zal ook in het beleidsjaar actief zijn om gevraagd en 
ongevraagd adviezen te geven aan het bestuur over specifieke zaken die de 
bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden betreffen. 

- Nieuwe Wet Natuur. In 2012 zal evenals in 2011 de nodige tijd besteed worden aan de 
nieuwe natuurwet die op stapel staat. Enerzijds zal de Zoogdiervereniging haar kennis 
inbrengen vooral via Soortenbescherming Nederland om tot een goede wet te komen. 
Via hetzelfde samenwerkingsverband zullen we anderzijds blijven ageren tegen de 
afbraak van de beschermingsstatus van soorten en hun leefgebieden. 

- Soortenbescherming Nederland. Nu de rijksoverheid waar het gaat om bescherming 
van soorten en hun leefgebieden het lijkt te laten afweten zullen we onze pijlen steeds 
meer moeten richten op de andere overheden. Beleidbeïnvloeding is een 
arbeidsintensief traject dat het best kan worden opgepakt in samenwerking met 
collega-organisaties. De Zoogdiervereniging is lid van Soortenbescherming 
Nederland. Dit samenwerkingsverband is hiervoor de meest geëigende organisatie. 

- Natuurhulp. In 2011 is de St. Natuurhulp opgericht. De Zoogdiervereniging 
participeert hierin via Soortenbescherming Nederland. Natuurhulp wil waar mogelijk 
ondersteuning bieden in de vorm van kennis aan individuen, werkgroepen en 
organisaties die natuur misstanden constateren en zich sterk willen maken voor de 
bescherming van gebieden en lokale of regionale populaties. Het beschermen van 
zoogdier populaties op nationaal niveau ziet de vereniging als een eigen kerntaak. 

- Actief benaderen verantwoordelijke instanties. Waar knelpunten worden gesignaleerd 
die een aantoonbaar effect hebben op een belangrijke populatie van zoogdieren 
worden de verantwoordelijke instanties benaderd met het verzoek om knelpunten weg 
te nemen. Dit kan zowel door de Wekgroep Bescherming als de werkorganisatie 
worden opgepakt.h 

 
4. Beïnvloeden van beleid en beheer 

- Een nieuwe natuurwet en lagere overheden belangrijker. Natuur in het algemeen en 
dus ook zoogdieren spelen een beperkte rol in beleid en beheer. Bij een natuurbeleid 
dat onder druk staat is het belangrijk om overheden en terreinbeheerders van relevante 
kennis over zoogdieren te voorzien. De Vereniging ziet het ook in 2012 als haar taak 
om daar waar mogelijk aan belanghebbenden deze kennis aan te bieden. 

- Netwerken in stand houden. De samenwerking binnen de provinciale netwerken van 
het atlasproject zijn met de beëindiging dit project formeel gestopt. Die netwerken 
bestaande uit overheden, terreinbeheerders, organisaties landschapsbeheer en andere 
partijen zijn echter voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging van 
groot belang. Er moet worden gezocht naar een nieuwe functie om deze netwerken in 
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- Samen met andere partijen binnen Soortenbescherming Nederland wordt invloed 
uitgeoefend op de totstandkoming van natuurwetgeving (integratie van Flora en 
faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet). Deze activiteiten worden in 2012 
voortgezet. 

- Cursussen Door het ontwikkelen en geven van cursussen voor ambtenaren, 
medewerkers van groene bureaus en terreinbeheerders wordt gewerkt aan het 
vergroten van de kennis van zoogdieren en hun leefomgeving in de verwachting dat 
meer kennis leidt tot een betere inbedding in beleid en beheer.  

 
5. Verenigen en ondersteunen van de achterban  
(vrijwilligers, waarnemers, leden, werkgroepen) 

- Platform. De Vereniging wil vooral een platform zijn voor in zoogdieren 
geïnteresseerde personen, zowel professionals als vrijwilligers. De Vereniging zal 
waar mogelijk de ontmoeting van deze groep stimuleren door het organiseren of 
ondersteunen van gezamenlijke activiteiten als symposia, ledenbijeenkomsten en een 
jaarlijkse Landelijke Zoogdierdag.  

- Regionale zoogdierwerkgroepen. Het atlasproject heeft gezorgd voor nieuwe regionale 
netwerkjes van vrijwilligers. Mogelijk dat er in provincies hieruit nog een enkele 
werkgroep wordt opgestart (samen met KNNV of IVN werkgroepen). Deze 
werkgroepen kunnen rekenen op de steun van de vereniging middels het leveren van 
o.a. deskundigheid en data. 

- Werkgroepen. De Vereniging kent tien actieve werkgroepen. De vereniging stimuleert 
dat zich nog  enkele bestaande regionale zoogdierwerkgroep bij de vereniging 
aansluiten omdat hierdoor een sterker netwerk wordt gecreëerd. Iedere werkgroep kan 
voor haar (bestuurlijke) activiteiten ook in 2012 rekenen op een beperkte financiële 
ondersteuning en indien gewenst op administratieve ondersteuning.  

- Medewerker vrijwilligers. Ook voor 2012 wordt getracht om bij de werkorganisatie 
uren beschikbaar te houden voor een medewerker vrijwilligers. Deze  medewerker 
heeft tot taak nieuwe vrijwilligers te informeren en/of wegwijs te maken. 

- Bestuursondersteuning. Een van de taken van de werkorganisatie is het ondersteunen 
van het bestuur. Het beleid wordt vanuit de werkorganisatie voorbereid en na 
vaststelling in het bestuur, uitgevoerd. De werkorganisatie blijft zorg dragen voor de 
organisatie van de bestuursvergaderingen en de verslaglegging. 

- Ledenvergaderingen. Twee keer per jaar, in het voorjaar (21 april) en het najaar (17 
november), worden de Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) gehouden. De 
werkorganisatie zorgt dat deze dagen georganiseerd worden en levert ten minste 
Jaarplan en Begroting en Jaarverslag en Jaarrekening. De voorjaar ALV valt ook in 
2012 weer samen met de Landelijke Zoogdierdag. 

- Stand. De Vereniging wordt vele keren per jaar uitgenodigd om met een stand 
aanwezig te zijn op manifestaties georganiseerd door verwante organisaties. Deze 
presentatie van de vereniging kan in het verslagjaar alleen maar doorgang vinden als 
zich hiervoor leden beschikbaar stellen. Hiertoe zullen oproepen worden gedaan op de 
website en in het tijdschrift. 

- Rie de Booisfonds. De vereniging heeft een nalatenschap ontvangen van oud Tweede 
Kamerlid Rie de Boois. De intentie is om zodra het bedrag bekend is, een nog nader te 
bepalen deel van dit bedrag te storten in een fonds. Doel van het fonds is om daarmee 
onderzoeks- en/of beschermingsactiviteiten van leden te kunnen ondersteunen. 
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6. Werven van voldoende (financiële) middelen 
- Fondsenwerving. Voor het realiseren van de ambitie van de vereniging is het kunnen 

beschikken over voldoende financiële middelen een belangrijke voorwaarde. Het 
aantal mogelijkheden om middelen te verkrijgen is echter beperkt. De belangrijkste 
inkomstenbron van de vereniging is de contributie van leden. Voor specifieke 
activiteiten of projecten wordt een beroep gedaan op fondsen (zoals het Prins 
Bernhard Cultuurfonds), op bedrijven en op overheden. In 2012 zullen de vrije 
middelen om potentiële geldschieters te benaderen beperkt zijn.  

- Ledental In de afgelopen jaren is het ledental van de Vereniging gegroeid. Die groei 
lijkt zich nu te stabiliseren. Het risico is zelfs een daling van het ledental omdat een 
deel van de achterban het lidmaatschap opzegt. Nieuwe leden werven kost veel geld. 
Speciale acties staan dan ook niet op de planning. Daar waar meegelift kan worden 
met activiteiten of acties van derden zullen we zo mogelijk wel aanhaken. Het 
vasthouden van bestaande leden heeft wel een hoge prioriteit. Deze personen kennen 
en steunen de vereniging al en dat willen we zo houden. Een goed tijdschrift Zoogdier, 
interessante activiteiten voor leden en goede voorzieningen voor waarnemers en 
werkgroepen zijn belangrijke bindmiddelen en moeten dan ook stevig worden 
voortgezet.   

- Nalatenschappen. Het werven van fondsen kan het best geschieden naar aanleiding 
van speciale projecten of activiteiten. Met dergelijke projecten wordt een directe 
relatie gelegd tussen het geld en het resultaat. Grotere gespecialiseerde fondsen voor 
natuurdoelen zijn er helaas nauwelijks meer. Het initiatief van IUCN Nederland om 
samen met Prins Bernhardfonds tot een nieuw biodiversiteitfonds te komen is een 
gunstige uitzondering. Natuurlijk gaan we ook op zoek naar bedrijven die iets met 
zoogdieren hebben, maar dit is moeilijk en tijdrovend en de eerste resultaten zijn niet 
hoopgevend. Ook speciale acties onder leden leveren tot dusverre weinig op. Toch 
moeten we op de korte termijn blijven inzetten op meerdere bronnen tegelijkertijd. Op 
de middellange termijn moeten we, ondanks onze beperkte middelen, verder werken 
aan de naamsbekendheid van de Zoogdiervereniging. Alleen een vereniging met een 
belangrijke toegevoegde maatschappelijke waarde ziet kans om grotere financiers aan 
zich te binden en of in aanmerking te komen voor nalatenschappen. Samen met 
Soortenbescherming Nederland en de VOFF wordt getracht om aantrekkelijk te 
worden voor grotere financiers en of fondsen. 

 
Resumé 
Juist in deze politiek-economische moeilijke tijd is het belang van particuliere 
natuurbeschermingsorganisaties zoals de Zoogdiervereniging groot. Alleen door 
samenwerking met collega organisaties kan een vuist worden gemaakt. De 
Zoogdiervereniging heeft daarom besloten om samenwerking met collega RAVON concreet 
te verkennen en staat daarbij open voor samenwerking met andere collega-organisaties. 
Veel lopende activiteiten worden in 2012 voortgezet. Het aandeel van leden in de activiteiten 
van de vereniging moet verder groeien. Natuurbescherming wordt weer meer een taak van 
burgers. Onze vereniging kan daarbij vooral met kennis een ondersteunende rol spelen. 
Uiteindelijk blijven feiten nodig om beleid en bescherming van zoogdieren en hun 
leefgebieden vorm te geven. En dat nu is de rechtvaardiging van ons bestaan. 
  
 
 


