
Verslag  ALV 20 november 2010 
 
Tijd: 12.30 – 13.30 u 
Locatie: bezoekerscentrum Nationaal Park Veluwezoom, Rheden 
 

  
Bestuur: Jacob van Olst (voorzitter), Toon Zwetsloot (penningmeester), Hans 
Bekker (secretaris), Peter van der Linden, Hugh Jansman  
 
Aanwezige leden: Colin Beekman, Ton Bode, Jan Buys, Duncan Collins, Harry 
van Diepen, Ina Frömmert, B. Geudeke, J.F. den Hartog, Martijn de Jonge, 
Herman de Jongh, dhr. Jongschaap, Marcel Koen, Simon Kuitwaard, Daphne 
Landewee, Roel Lauwerier, Jannie te Linde, Sandra van Loon, Mevrouw Mans van 
de Ven, Isabelle Marchant, Ben Mensink, Margriet Montizaan, Wim Renders, Rina 
Renders, Carolien van Slijpe, Jolanda Snellenberg, C.C.M.C. Vergeer, Maria van 
der Wiel, Pieter Winkel, Niels Winkel, Rob van der Woude, H. Zitzen, Theo 
Verstrael, Ben Verboom, Teun den Stijl, Marijke Drees, J.J. de Wit, Marcel 
Vossestein 
 
Bureaumedewerkers: Jos Teeuwisse (directeur), Barbara Pattikawa (notulist), 
Eric van Kaathoven, Wilma Roerink, Stefan Vreugdenhil, Neeltje Huizenga, Tina 
Reilink, Vilmar Dijkstra.  
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 13.00 u de vergadering. 

 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.Nationale Databank Flora en Fauna en databankrecht 
Theo Verstrael, directeur van de Vlinderstichting en lid van het DB van de VOFF, geeft een 
toelichting op de NDFF die sinds 16 september jl. een feit is. De door de PGO’s en 
anderen geleverde gegevens worden gebruikt voor beleid, beheer en onderzoek. 
De totstandkoming van de NDFF is een enorme prestatie waar we trots op mogen zijn. 
Om zover te komen en om de rechten van partijen veilig te stellen is veel werk verzet en 
zijn meerdere contracten getekend. Er zijn tussen diverse partijen meerdere contracten 
getekend om alle rechten en plichten veilig te stellen. Het resultaat, een goed werkende 
Nationale databank is echter het enige dat telt. 
Tijdens de onderhandelingen is ook het databankrecht aan de orde gekomen. Wat wij niet 
wisten, maar uit juridisch onderzoek is gebleken dat is dat iedere partij die financieel 
risico loopt bij het opzetten van een databank is ook eigenaar van die databank. Tot 16 
sept. was dat het ministerie van LNV. Nu is dit overgedragen naar de Stichting NDFF. 
Deze Stichting is voor de helft van de Stichting GaN en de andere helft van de PGO’s. 
Iedere waarnemer zal altijd over zijn eigen waarnemingen kunnen beschikken. Maar met 
het invoeren van data in de NDFF draagt de waarnemer altijd een stuk beschikkingsrecht 
en eigendomrecht over aan de eigenaar van de NDFF. 
Het zijn de PGO’s die moeten zorgen dat de NDFF een positieve rol gaat spelen bij de 
bescherming van de natuur. 
 
4. Mededelingen 
Aansluitend aan deze vergadering zal er een excursie plaatsvinden onder leiding van Chris 
Achterberg en een boswachter van Natuurmonumenten. 
Voorafgaand aan de ALV was er een zeer positieve bijeenkomst met bestuur en 
werkgroepvoorzitters  . 
 
5. Benoeming en herbenoeming bestuursleden  
Het bestuur heeft in deze vergadering geen voordracht van te benoemen of te 
herbenoemen bestuursleden. Wel wil het bestuur met de ALV van gedachten wisselen 
over het profiel van te werven bestuursleden. 



Tijdens de ALV in April 2011 zal er een kandidaat-bestuurslid uit het zakenleven worden 
voorgesteld. 
Jacob van Olst geeft te kennen dat hij in 2011 zal aftreden. Tijdens de ALV in april zal er 
een profiel voor de nieuwe voorzitter worden geagendeerd. De leden worden uitdrukkelijk 
verzocht mee te denken, we zien graag dat er vanuit de vereniging een nieuw bestuurslid 
wordt voorgedragen.  
 
6. Begroting en Jaarplan 2011 (bijlage) 
Het Jaarplan 2011 is de eerste uitwerking van het meerjarenbeleidsplan dat in april 
2010 door de ALV werd vastgesteld. In feite is het de vertaling van ambities in 
activiteiten.  
Waarschijnlijk is de ambitie zoals die hier in het jaarplan wordt geformuleerd ambitieuzer 
dan we in werkelijkheid kunnen realiseren, mede door het veranderde politieke en 
economische klimaat. Aan de ALV wordt gevraagd dit Jaarplan vast te stellen. 
De leden stemmen hiermee in (ervan uitgaand dat er genoeg middelen voor 
zijn). 
De begroting wordt gepresenteerd door de penningmeester Toon Zwetsloot. Het 
bestuur heeft besloten om de financiële boekhouding van Vereniging en Steunstichting 
volledig te scheiden. Alleen zo komen kosten en baten volledig in beeld en kunnen er 
keuzes worden gemaakt over hoe de beschikbare middelen het best kunnen worden 
ingezet. In de Begroting 2011 staan de kosten en baten op een rijtje.  
In voorgaande jaren werd, nog voordat het resultaat van dat jaar bekend was al 
een deel van de opbrengst van de Steunstichting, een deel van het begrootte 
resultaat toegekend aan de Vereniging. Dit wordt nu losgelaten omdat de 
mogelijkheid bestaat dat de stichting een minder positief resultaat behaalt en dus de 
vereniging niet kan steunen.  
Dit betekent dat de vereniging zichzelf in stand moet kunnen houden. Daarom moet er 
kritisch gekeken worden naar de hele begroting en vooral naar de uren die de vereniging 
door medewerkers van de stichting wil laten uitvoeren (administratie, communicatie, 
e.d.). De begroting van de Vereniging moet dus op “0” of met een positief saldo sluiten. 
Alleen zo kan de continuïteit gewaarborgd worden. 
Nu er minder werk door de betaalde medewerkers kan worden uitgevoerd zal er een 
groter beroep worden gedaan op leden en hun deskundigheid. Belangrijk hierbij is dat het 
contact tussen bestuur, leden en werkgroepen intensiever en actiever wordt. 
De ALV stelt de begroting 2011 van de Vereniging vast. 
 
7. Meerjarenplan Steunstichting VZZ, concept 
Het vaststellen van het meerjarenplan van de Steunstichting is voorbehouden aan het 
bestuur. Toch wil het bestuur van de ALV horen of dit meerjarenplan past binnen de 
statutaire taak van de Steunstichting VZZ en of de doelen en ambitie passen binnen die 
van de Vereniging en bijdragen aan de versterking van de Vereniging. 
Er komen n.a.v. het voorliggende document geen vragen en/of opmerkingen van 
de leden, hieruit wordt geconcludeerd dat het bestuur kan voortgaan op de 
ingeslagen weg. Naar verwachting zal het Meerjarenplan Steunstichting VZZ 
2011 – 2015 in de maart vergadering van het bestuur worden vastgesteld. 
 
8. Verslag ALV 17-04-10 
Word zonder verdere op-/aanmerkingen vastgesteld. 
 
9. Rondvraag 
Een aantal leden biedt zijn/haar diensten voor de vereniging aan, wordt vervolg aan 
gegeven. 
 
10. Sluiting 
 
 


