
ZOOGDIERVERENIGING 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  21 april 2012 
 
Locatie: Linneausgebouw, Heyendaelseweg 137 te Nijmegen 
 
Verslag 
 
Bestuur: Hans van Dord (voorzitter), Jan Buys (secretaris) Toon Zwetsloot 
(penningmeester), Peter van der Linden, Hugh Jansman. 
Leden: Helene Stafleu, Marijke Drees, Jacob van Olst, Jan Piet Bekker, Niels de Zwarte, 
Peter Milders, Bernard van Duijnen, Rob Koelman, Tim Hofmeester, Jolanda Snellenberg, 
Cynthia Lange, Glenn Lelieveld, Jos Teeuwisse, Erik Jan de Wit, Jaap van der Veen, 
Theodoor Westerhof  
Leden/medewerkers bureau: Neeltje Huizenga, Stefan Vreugdenhil, Barbara Pattikawa 
(notulist)  
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 12.00. 
 
2. Vaststellen agenda 
Het afscheid van Hans Bekker als secretaris van het bestuur van de 
Zoogdiervereniging zal als laatste plaatsvinden, voorafgaand aan de rondvraag. 
Hierbij word de agenda als zodanig vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
Er hebben zich 2 nieuwe werkgroepen bij de Zoogdiervereniging aangesloten: 
De NOZOS (Noord-Holland), contactpersoon is Peter van der Linden  
en in Friesland is een nieuwe werkgroep gestart, contactpersonen zijn John Melis en 
Teddy Dolstra. 
 
4. Verslag ALV 19 november 2011 (bijlage) 
Door ALV goedgekeurd en vastgesteld. 

 
5. Jaarverslag en financieel verslag Zoogdiervereniging 2011 (bijlage) 
Bij het jaarverslag worden de volgende opmerkingen toegevoegd: over het aantal 
donateurs/leden zijn geen precieze cijfers gegeven, die liggen om en nabij de 2000. 
Volgend jaar graag specifieker aangeven. 
 
Wat betreft de jaarrekening: 2011 was een slecht jaar en reorganisatie was nodig. 
Er is een sterkere scheiding tussen vereniging en stichting ingevoerd, vandaar ook 
dat de jaarrekening van de stichting niet gepresenteerd wordt. 
 
Wat betreft de stichting wordt wel het volgende medegedeeld. Er is ongelooflijk veel 
gebeurd: een verhuizing, er zijn op dit moment minder medewerkers, het pand in 
Arnhem wordt nu betaald. De stichting staat nu financieel in de plus, maar heeft geen 
reserves dus moet nog scherp opletten. 

 
6. Afscheid bestuurslid Hans Bekker (mondeling)  
Jan Buys volgt Hans Bekker op als secretaris van de Zoogdiervereniging. 
In zijn dankwoord wil Hans in ieder geval 2 belangrijke punten benadrukken:  
- Informeel vergaderen is nog belangrijker dan formeel vergaderen; netwerken is 
samenwerken. 
- De sfeer binnen het bestuur is de basis voor samenwerken, er zijn pieken en dalen 
geweest maar ver was altijd een sfeer van saamhorigheid. Hans kijkt terug op een 
plezierige periode. 



Hij krijgt van het bestuur een bos bloemen en een tegoedbon voor een cameraval 
uitgereikt. 

 
 

7. Nieuwe directie en samenwerking Steunstichting VZZ en Stichting RAVON 
mondeling toegelicht door Hans van Dord:  
 
Er was een vooronderzoek in gang gezet naar de mogelijkheden van samenwerking, 
binnen de MT’s van de Zoogdiervereniging en RAVON kwam het proces in een 
stroomversnelling. Niet alleen de MT’s kwamen bij elkaar, beide besturen namen het 
initiatief over. Ook op bestuurlijk niveau wil men samenwerken en daarvoor het 
proces verkorten en versimpelen. 
Er is een gezamenlijke ambitie geformuleerd waarbij de grondgedachte die van 
“zwaan-kleefaan” is. Andere organisaties kijken geïnteresseerd naar onze 
samenwerking en zouden na verloop van tijd mee kunnen/willen doen.  
De situatie nu is: Rob van Westrienen is nu interim-directeur van de 
Zoogdiervereniging. 
Hij is nog volledig directeur van RAVON, om hem op verschillende gebieden te 
ontlasten zullen er 1 of meerdere mensen bepaalde taken van hem overnemen. Bij de 
Zoogdiervereniging is dat Stefan Vreugdenhil. 
Het is de bedoeling dat we twee naast elkaar staande, verschillende organisaties 
blijven, elk met een eigen MT, bestuur en achterban. 
De samenwerking ligt vooral op het vlak van de werkvloer, op kantoor. Voorlopig 
blijft men vasthouden aan een eigen identiteit. 

 
     8. Rondvraag 

- Jan Piet Bekker toont zijn waardering voor de jaarrekening zoals die gepresenteerd 
wordt, vooral m.b.t. de moeilijke periode van het vorig jaar. 
- De eerstvolgende bijeenkomst tussen werkgroepen en bestuur zal in juni gepland 
worden, voorafgaande aan de bestuursvergadering. 
- De Zoogdiervereniging bestaat 60 jaar. Er is vastgesteld dat er geen financiële 
middelen zijn om activiteiten te ontwikkelen ter ere van dit jubileum. Niels de Zwarte 
geeft aan dat er misschien iets gedaan kan worden in het kader van het wervend 
karakter van de vereniging, denk aan de Nacht van de Vleermuis. 

 
     9. Sluiting 
 
 


