
ZOOGDIERENVERENIGING  
 
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 april 2011 
 
Locatie: Ecodrome Zwolle 

  
Bestuur: Jacob van Olst (voorzitter), Toon Zwetsloot (penningmeester), Hans 
Bekker (secretaris), Peter van der Linden, Hugh Jansman  
 
Aanwezige leden: Bernadette Adriaanssens, Piet Bergers, Anja Bosman-de Haan, 
Mieuw van Diedenhoven, Jan Alewijn Dijkhuizen, Gerhard Glas, Carolien van der 
Graaf, Frans den Hertog, Bauke Hoekstra, Roel Hoeve, Bregtje Kuik, Jannie te 
Linde, Isabelle Marchant, Ronald van Os, Jolande Snellenberg, Wim Stoop, Peter 
Twisk, Lily Vercruijsse, Theodoor Westerhof, Niels de Zwarte. 
Lid/medewerker: Chris Achterberg, Jos Teeuwisse (directeur), Stefan 
Vreugdenhil, Marjanne Kok (notulist), Tina Reilink (vrijw.).  
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 13.35 uur de vergadering en heet de aanwezige leden 
welkom. Een nauwe band met actieve leden is voor het bestuur van groot 
belang, zeker nu. Hij schetst de situatie: door de crisis en de zware 
bezuinigingen op natuur en landschap worden er minder opdrachten gegund aan 
de Steunstichting. Daarom is het goed geweest om m.i.v. 2010 de begrotingen 
van Vereniging en Stichting geheel te scheiden: de Stichting kan tekorten bij de 
Vereniging niet meer opvangen. Er zijn tot verdriet van bestuur en 
medewerkers, ontslagen gevallen. Hij nodigt uit om betrokkenheid te tonen naar 
de mensen die daardoor getroffen zijn. De malaise is uitsluitend financieel. De 
Vereniging heeft het afgelopen jaar veel activiteiten ontplooid. 

 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
De mededelingen zijn onder punt 1. gedaan. 
 
4. Verslag ALV 20 november 2010 
Dit verslag wordt, met dank aan de notulist, vastgesteld. 
 
5. Benoeming en herbenoeming bestuursleden  
De voorzitter Jacob van Olst treedt dit jaar af. Het is tijd voor vernieuwing. 
Daarom is een profiel opgesteld voor nieuwe bestuursleden. Daarvan worden 
m.n. kwaliteiten genoemd die nu niet of in mindere mate aanwezig zijn zoals 
contacten met het bedrijfsleven. Op dit moment zijn er twee kandidaat-
bestuursleden. Het is de bedoeling hen in de najaar-ALV aan de leden voor te 
stellen voor benoeming. Tot die tijd zullen zij zich inwerken. Er is nog geen 
nieuwe voorzitter op het oog maar er zijn wel kandidaten geselecteerd die dat 
kunnen worden. Het bestuur heeft een profiel opgesteld waarin kwaliteiten staan 
als: een voor de Zoogdiervereniging effectief netwerk, een bindende 
persoonlijkheid, besluitvaardig, klankbord zijn voor de directeur, strategische 
denker. Het bestuur zal de kandidaten aan deze kwaliteiten toetsen. 

 
6. Jaarverslag en financieel verslag 2010 
Jaarverslag: Jos Teeuwisse licht het jaarverslag 2010 toe. T.o.v. april vorig jaar 
toen het nieuwe gebouw net in gebruik was genomen, is de situatie totaal 
gewijzigd. Het nieuwe kabinet heeft de oude beleidsdoelen (o.a. t.a.v. de 
ecologische hoofdstructuur) grotendeels laten vallen. Toch is er dankzij het 
enthousiasme van leden en medewerkers in 2010 veel tot stand gebracht. Hij 



noemt o.a. het werk in de verschillende werkgroepen. Daarnaast zijn er twee 
symposia georganiseerd en een vijftal publicaties uitgebracht. De tijdschriften 
Zoogdier en Lutra zijn conform plan uitgekomen. De Vereniging is een 
gegevensverzamelaar (PGO) en daar is de database essentieel. Op 16 september 
2010 zijn de contracten getekend tussen de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) en 
de PGO’s m.b.t. de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Dankzij het 
project Zoogdieratlas.nl zijn in 2009 en 2010 ruim 400.000 extra data aan de 
NDFF toegevoegd.  
Gevraagd naar de financiële risico’s van het (mede)eigendom van de NDFF 
verzekert Jos dat deze voor de PGO’s contractueel geheel zijn afgedekt. Als de 
NDFF wordt geliquideerd zijn de data weer van ons. 
Helaas hebben de juridische inspanningen om de goedkeuring van de 
gedragscode waterschappen te voorkomen, geen succes gehad. Voorts is in 
2010 input geleverd aan een nieuwe natuurwet. 
Voor Vereniging en Stichting is een nieuw meerjarenplan opgesteld. Er is 
samengewerkt met veel andere PGO’s en andere partners: alleen al binnen het 
atlasproject met 33 partijen. 
Gevraagd naar het ledenverloop (300 opzeggingen, een netto daling van 42) 
geeft Jos aan dat hierbij het succes van het egeljaar 2009 meespeelt. Daar 
kunnen vleermuis en everzwijn niet aan tippen. Ongetwijfeld zijn er door de 
crisis ook financiële overwegingen bij particulieren. In het jaarverslag ontbreekt 
het verslag van de Vleermuiswerkgroep. Dit is (ondanks aandringen) niet 
ontvangen. 
Jaarrekening. Vervolgens licht de penningmeester de jaarrekening 2010 toe. 
Door de scheiding van begrotingen van Steunstichting en Vereniging gaat zijn 
betoog nu alleen over de jaarrekening van de Vereniging. 
Eind 2010 werd een groot tekort zichtbaar van meer dan € 110.000. 
Tegelijkertijd ontving de Vereniging een legaat ten bedrage van €100.000. 
Dankzij dit legaat kan het tekort over 2010 gedekt worden. Ook heeft het 
bestuur besloten om de bestemmingsreserveringen Publicaties (€5.876) en 
Zoogdierfonds (€7.024) te laten vrijvallen. Daarmee komt het totale tekort op 
€130. Dhr. den Hertog merkt op dat hij dit beleid wel goedkeurt maar dat dit 
niet overeenkomt met de boekhoudkundige wijze waarop de cijfers nu zijn 
gepresenteerd. Desgevraagd toont het bestuur hem de goedkeurende verklaring 
van de accountant. 
De voorzitter zegt toe de cijferpresentatie waar nodig wordt herzien. Na die 
toezegging keurt de vergadering de jaarrekening goed en verleent middels 
applaus décharge. 
 
7. Rondvraag 
Peter Twisk memoreert het zestigjarig bestaan in 2012. Verder zijn er geen 
opmerkingen. De voorzitter sluit om 14.20 uur de vergadering. 
 
 
 


