
Verslag  ALV 17 april 2010 
 
Tijd: 12.30 – 13.30 u 
Locatie: Natuurplaza Nijmegen 
 

  
Bestuur: Jacob van Olst (voorzitter), Toon Zwetsloot (penningmeester), Hans 
Bekker (secretaris), Peter van der Linden, Hugh Jansman  
 
Aanwezige leden: Annemarie van Diepenbeek, Bauke Hoekstra, Alexander 
Timmers, Marijke Drees, Reinier Meijer, Jan Alewijn Dijkhuizen, Dick Klees, 
Marlien de Voogd, Menko Groeneweg, Karin Mäkel, Isabelle Marchant, Gerhard 
Glas, Marijke Heijne, Han Kessels, Jaap Mulder, Joy de Wit, Gerard Lubbers, 
Kees Canters, Dirk Jelle Venema, Thijs Bosch, Peter Twisk, Jaap van der Veen, 
Johan Mees, Franca Meuwese, Maurice La Haye, Diny Tubbing, Helene Stafleu, 
Aycha Hardeman-Kleingeld, Jan Piet Bekker, Tina Reilink, Theo Bouten, Alice 
Pillot, Ben Verboom. 
 
Bureaumedewerkers: Jos Teeuwisse (directeur), Barbara Pattikawa (notulist), 
Chris Achterberg, Emilie de Bruijckere, Stefan Vreugdenhil, Johan Thissen, Hans 
Huitema. 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 
 
3. Mededelingen 
a: notitie exoten 
Tijdens de ALV op 18 april 2009 te Utrecht hebben 5 leden zich opgegeven voor 
een tijdelijke commissie Exoten. Deze commissie heeft advies uitgebracht aan 
het bestuur, en het bestuur heeft dit advies grotendeels overgenomen in deze 
notitie en deze vastgesteld. De notitie ligt ter kennisname aan de leden voor en 
het bestuur bedankt de leden van de commissie voor hun advies.  
  
b: afscheid Franca Meuwese 
Het bestuur bedankt namens de Zoogdiervereniging Franca Meuwese voor haar 
inzet als vrijwilligster. Zij heeft in de afgelopen 8 jaar ervoor gezorgd dat de 
winkel draaiende werd gehouden, maar door de verhuizing kan ze hier helaas 
niet meer mee door gaan. Voorzitter Jacob van Olst overhandigt Franca een bos 
bloemen en een cadeaubon. 
 
4. Verslag ALV 12 dec. 2009 (bijlage) 
Dit wordt door de leden vastgesteld. 
 
5. Benoeming en herbenoeming bestuursleden (bijlage) 
N.a.v. het huishoudelijk reglement en de statuten is nog eens naar de 
bestuurstermijnen van de zittende bestuursleden gekeken. Peter van der Linden 
en Hans Bekker kunnen voor een 3e termijn benoemd worden. Voorzitter Jacob 
van Olst heeft er al 2 termijnen opzitten als bestuurslid en 1 als voorzitter. Het 
bestuur stelt, omwille van de continuïteit, voor hem nog 1 termijn te benoemen.  
De leden stemmen hiermee in en de voorzitter dankt voor het in hem gestelde 
vertrouwen. 
 
6. Jaarverslag en financieel verslag 2009 (bijlage) 
Het jaarverslag van de vereniging: de voorzitter meldt dat de vereniging, mede 
door het Jaar van de Egel, op een positieve manier goed zichtbaar was in de 



media. Daarnaast was de verhuizing naar het Natuurplaza in Nijmegen gepland, 
maar deze moest door waterschade naar een later tijdstip worden verschoven. 
Nu het kantoor daadwerkelijk in Nijmegen zit, liggen er voornamelijk kansen op 
het gebied van effectiever samenwerken met andere aanverwante organisaties 
en de universiteit.  
 
De hoofdpunten uit het jaarverslag 2009 van de stichting worden kort 
verwoord door directeur Jos Teeuwisse. Hij geeft aan dat een duidelijker 
scheiding tussen stichting en vereniging is aangebracht. 
De stichting werkt aan projecten, zoals het Netwerk Ecologische Monitoring 
(NEM)en Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren (VONZ). Van alle 
opdrachten komt 2/3 van overheden. Met het oog op de economische situatie 
moet de stichting hierin de bakens verzetten en nieuwe mogelijkheden creëren. 
Van de 6 grotere PGO’s zijn er 4 naar het Natuurplaza verhuisd. Hierdoor kan 
samenwerking (ook met de RU) een van de belangrijke peilers voor de toekomst 
worden. Het totaal aantal medewerkers van Natuurplaza is ongeveer 140, er zijn 
verschillende gemeenschappelijke faciliteiten zoals vergaderzalen e.d. 
Samenwerking wordt zo veel laagdrempeliger. 
De Zoogdieratlas loopt nu in alle provincies. Zeeland zal als eerste een papieren 
atlas uitbrengen. 
 
Financieel verslag 2009: gepresenteerd door de penningmeester Toon 
Zwetsloot. Geconsolideerd hebben we 2009 met een positief resultaat beëindigd. 
Er is 1.8 miljoen aan omzet geboekt. 
De vereniging heeft te maken met een groter negatief saldo dan begroot. Dat is 
onder andere te wijten aan minder subsidies en minder giften. Wat er beoogd 
werd met de contributie hebben we gehaald. Het saldo van de vereniging wordt 
weer goed gemaakt door de inkomsten van de stichting.  
In de toekomst wordt toch gezocht naar meer onafhankelijkheid voor de 
vereniging. De stichting kan een stevig positief resultaat niet blijvend 
garanderen. 
Meerdere leden willen meer duidelijkheid over de financiële scheiding tussen 
vereniging en stichting. De directeur geeft aan dat in de komende begroting 
projectafspraken gemaakt zullen worden t.a.v. de prestatie die de stichting aan 
de vereniging gaat leveren. 
De accountantsverklaring is inmiddels afgegeven en de cijfers zijn hiermee dan 
ook goedgekeurd. 
Het jaarverslag en het financieel verslag worden door de leden vastgesteld. 
 
7. Meerjarenplan Vereniging (bijlage) 
Het opstellen van het meerjarenplan kent een lang voortraject. Bestuur, 
werkgroepen en medewerkers hebben meegedacht over de inhoud. Het 
voorliggende stuk geeft de koers aan voor de komende jaren. Ieder jaar worden 
concrete doelen geformuleerd in jaarplannen.  
Het meerjarenplan 2011-2014 wordt door de vergadering vastgesteld. 
 
8. Rondvraag 
Er wordt gevraagd of de vereniging/VOFF reageert op de uitspraken in de pers 
van dhr. Evers, oud-directeur Natuurmonumenten, m.b.t. beleid t.a.v. Natura 
2000 in Nederland. 
De voorzitter neemt dit mee als actiepunt. 
 
9. Sluiting 

 


