
JAARPLAN 2013 Vereniging

1. Kerntaak: Creëren van draagvlak DOEL 2013

Jaar van de Steenmarter
Informatie over de steenmarter voor een breed publiek over het voetlicht brengen, met daarbij speciale 
aandacht voor het voormkomen van/omgaan met overlast.

Externe communicatie
Bij elk nummer van Zoogdier en Lutra wordt minimaal 1 artikel benut voor draagvlakverwerving via 
nieuws- of persbericht
Twee keer per maand wordt een nieuwsbericht doorgeplaatst op www.natuurbericht.nl
Zes keer per jaar wordt een tekstuele bijdrage geleverd aan het project Tuinreservaten (o.a. Vroege 
Vogels)
De huidige activiteiten op Twitter en Facebook handhaven

Stand
Op 5-10 evenementen aanwezig zijn met de stand door samenwerking aan te gaan met collega-
organisaties

2. Kerntaak: Verwerven en delen van kennis en 
informatie DOEL 2013
Periodieken Vier keer per jaar wordt Zoogdier uitgegeven

Twee keer per jaar wordt Lutra uitgegeven
Wekelijks verschijnt de e-mailnieuwsbrief Zoogmail
Maandelijks verschijnt de electronische nieuwsbrief met berichten van de website (abonneren via 
website)

Websites

De websites Zoogdiervereniging.nl, Zoogdierwinkel.nl, Zoogdiergezien.nl, Zoogdiervanhetjaar.nl, 
Zoogdieratlas.nl en Vleermuizenindestad.nl (door het bureau) en Vleermuis.net (door VLEN) worden 
actueel gehouden

Voor vrijwilligers, door vrijwilligers
Cursusmateriaal is beschikbaar voor bever, egel, vleermuizen en steenmarter voor werkgroepen en 
andere vrijwilligers om cursussen te geven
Spreekbeurtpakketten zijn beschikbaar voor wild zwijn, vleermuizen, bever en steenmarter

Atlas van de zoogdieren van Nederland Project wordt opgestart en deels uitgevoerd (gereed in 2014)

3. Kerntaak: Uitvoeren van beschermingsactiviteiten DOEL 2013
Samenwerken Samenwerking binnen Soortenbescherming Nederland wordt voortgezet

Waar zinvol in relatie tot onze beschermingsdoelstellingen samenwerken met andere organisaties
Werkgroep Zoogdierbescherming De werkgroep zal ook in 2013 gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het bestuur

4. Kerntaak: Beïnvloeden van beleid en beheer DOEL 2013
Lobby t.b.v. wetgeving (zoals nieuwe natuurwet en 
Omgevingswet) In samenwerking lobby uitvoeren met collega-organisaties voor goede wetgeving voor zoogdieren

Lagere overheden
Overheden die na decentralisatie verantwoordelijkheid krijgen voor natuur gericht benaderen, knelpunten 
signaleren en informatie aanreiken 

5. Kerntaak: Verenigen en ondersteunen van de 
achterban (leden, werkgroepen en andere 
vrijwilligers/waarnemers) DOEL 2013
Algemene Ledenvergadering Twee keer per jaar (april en november) wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd
Samenwerking werkgroepen en bureau Tweemaandelijkse interne nieuwsbrief blijven versturen aan werkgroepen

‘Wij-gevoel’ stimuleren tussen werkgroepen en bureau, te beginnen met het in beeld krijgen en 
afstemmen van de wederzijdse verwachtingen 
Actualiseren van activiteiten en aanspreekpunten bij werkgroepen op website

Nieuwe werkgroepen
Onderzocht wordt of er nieuwe thematische of regionale werkgroepen opgericht of aangesloten kunnen 
worden

Medewerker Vrijwilligers
De Medewerker Vrijwilligers blijft het centrale aanspreekpunt voor werkgroepen/vrijwilligers op het 
bureau

Landelijke Zoogdierdag Gekoppeld aan de ALV in het voorjaar wordt een breed-georiënteerde Zoogdierdag georganiseerd
Rie de Booisfonds In 2013 wordt dit fonds geactiveerd

6. Verwerven van voldoende financiële middelen

Aantal leden
We streven naar een groei van het ledenaantal. In deze economisch en politiek moeilijke tijden willen we 
in 2013 minimaal het huidige aantal leden behouden.

Fondsenwerving
In beeld brengen en opstarten van de mogelijkheden voor de werving van extra financiële middelen ten 
bate van de vereniging

Giften en nalatenschappen
Structureel promoten van de mogelijkheden voor het doen van giften nalatenschappen in de 
verenigingsperiodieken Zoogdier, website en electronische nieuwsbrief

Dit Jaarplan 2013 beschrijft de activiteiten die binnen het budget van de vereniging worden uitgevoerd. In dit Jaarplan worden de kerntaken aangehouden uit het 
Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 van de vereniging.

Voor de activiteiten van het bureau van de vereniging wordt een separaat Jaarplan gemaakt. 


