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ALV Zoogdiervereniging 
 

 

Datum:  20 april 2013 

Locatie:  Linneausgebouw, Heyendaelseweg Nijmegen 

 
 

 

Verslag 
 
 

Aanwezigen 

Bestuur: Hans van Dord (voorzitter), Jan Buys (secretaris), Peter van der Linden, Hugh 
Jansman. 
Leden: Kees Canters, Carolien van der Graaf, Colin Beekman, Harrie Bosma, Marlien de 
Voogd, Margje Voeten, Glenn Lelieveld, Erik Jan de Wot, Aafke Steenhuis, Theo Bouten, 
Marijke Drees, Ben van den Horn, Bauke Hoekstra, Gerhard Glas, Sim broekhuizen, Hans 
Bekker, John Melis, Bregtje Kuik, Jacob van Olst, Jos Teeuwisse, Thijs Bosch, René 
Janssen, Theodoor Westhof 
Medewerkers bureau: Rob van Westrienen, Roline Eikelboom, Stefan Vreugdenhil, 
Barbara Pattikawa (notulist)  

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 12.40 met het voorstellen van de aanwezige 
bestuursleden. De aanwezige nieuwe leden worden ook gevraagd zich voor te stellen. 
 
2. Vaststellen agenda 

Niemand heeft opmerkingen bij de agenda, deze wordt als zodanig vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
De voorzitter neemt het woord: 

• De penningmeester Toon Zwetsloot is afwezig, zijn taak om het financieel 
verslag van de Zoogdiervereniging 2012 te presenteren wordt vandaag 
overgenomen door Hugh Jansman. 

• Het Rie de Booisfonds dat is opgezet vanuit het legaat dat de 
Zoogdiervereniging in 2010 ontving, wordt dit jaar ingezet voor een project 
met vrijwilligers, ter ondersteuning van de vereniging. Dit fonds zal in mei 
2013 van start gaan. 

 
4. Verslag ALV 17 november 2012 (bijlage) 
De heer Bouten brengt n.a.v. het verslag van de vorige vergadering naar voren dat in 
dat verslag ook het punt ‘bescherming’ onder speerpunten vermeld wordt. In het 
kader daarvan schetst hij een aantal problemen rond de bescherming van de bever 
en dammen in Limburg. Het bestuur wil hierbij meedenken en het bureau van de 
Zoogdiervereniging neemt dit verder op. 
 
Kees Canters wil graag n.a.v. het verslag van 17 november nog een standpunt van 
de Zoogdiervereniging t.o.v. zenderen in het algemeen. 
Actiepunt voor bestuur. 
 
Het verslag wordt door de ALV goedgekeurd en vastgesteld. 
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5. Jaarverslag en financieel verslag Zoogdiervereniging 2012 
Het financieel verslag: Wegens afwezigheid van Albert van Zadelhoff en Toon 
Zwetsloot neemt Hugh Jansman de presentatie van het financieel verslag op zich. Op 
de balans is er weinig gewijzigd, zoals op p. 3 te zien is: er is een reserve van €600,-. 
Het Rie de Booisfonds zal het komend jaar worden ingezet voor onderzoeksbudget. 
Het streven is meer vet op de botten te ontwikkelen, dat doel is nog niet bereikt. 
Maar gezien de huidige economische omstandigheden heeft de vereniging het niet 
slecht gedaan.  
 
Kees Canters wil graag melden dat het vertrouwen geeft te zien dat de begroting 
overeenkomt met de realisatie. 
 
Hans Bekker meldt dat de begroting van het publicatie Lutrafonds op orde is. 
 
Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 

 
Het jaarverslag: gepresenteerd door Hans van Dord, veel informatie over de 
werkgroepen. Het geeft een beeld van een vereniging die goed bezig is en een goed 
resultaat genereert. 
 
Kees Canters geeft aan dat de contactpersonen voor de Lutra niet meer kloppen: 
Actiepunt: Geeft dit door aan Barbara Pattikawa en deze past het aan. 
 
Gerhard Glas heeft een vraag bij de KNNV als werkgroep van de Zoogdiervereniging: 
Peter van der Linden geeft aan dat elk zelfstandig rechtspersoon lid mag worden. 

 
6. Afscheid bestuurslid peter van der Linden 

Jan Buys neemt het woord om hierbij afscheid te nemen van Peter als bestuurslid en 
om hem te bedanken voor de 9 jaar waarbij hij actief deel uit maakte van het bestuur 
van de Zoogdiervereniging. Hij heeft geholpen met de professionalisering van het 
bureau, gewapend met een duidelijke eigen mening en met grote kennis van de 
statuten heeft hij een brug weten te slaan tussen de vrijwilligers en leden van de 
vereniging en het bestuur. 
 
Peter op zijn beurt bedankt ook het bestuur, wenst ze veel succes en geeft nog mee 
de statuten niet te vergeten; ze kunnen het besturen ook makkelijker maken.  

 

7. Benoemen nieuwe bestuursleden 

Margje Voeten en John Melis stellen zich kort voor en de ALV geeft met applaus de 
instemming met de benoeming van deze twee nieuwe bestuursleden weer. 

 

8. Rondvraag 

Hans Bekker: 
Het publicatiefonds Lutra bestaat al geruime tijd als apart fonds t.o.v. de Lutra-
redactie. Twee bestuursleden hebben aangegeven af te willen treden. Voor het 
vervullen van de vacatures zoeken ze 1 persoon binnen het bestuur en 1 persoon van 
daarbuiten.  
Actiepunt bestuur 

 
Daarbij staat in het jaarverslag nog dat de heren van der Grift en Verboom in de 
redactie van Lutra zitten; dit moet aangepast worden. 
Actiepunt bureau 

 
 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de ALV om 13.25. 
  


