
 
ALV Zoogdiervereniging  
 
Datum: 20-11-10 
Locatie: Rheden 

 
   Agenda ALV (13.00 – 14.00 u) 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Nationale Databank Flora en Fauna en databankrecht. 
Theo Verstrael, directeur van de Vlinderstichting en lid van het DB van de VOFF 
komt een toelichting geven op de NDFF die sinds 16 september jl. een feit is. In 
het bijgevoegde achtergrondgrond document wordt kort uiteengezet wat de NDFF 
voor de Zoogdiervereniging betekent. Ook wordt een toelichting gegeven op het 
databankrecht. Bij wetgeving is bepaald dat data in een databank eigendom zijn 
van de eigenaar van die databank. 
 

4. Mededelingen 
 

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. 
 

6. Begroting en Jaarplan 2011 (bijlage) 
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 
worden ingezet. In de Begroting 2011 staan de kosten en baten op een rijtje. De 
ALV wordt gevraagd de begroting vast te stellen. 
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. Aan de ALV wordt gevraagd dit Jaarplan vast te stellen. 
 

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. 
 

8. Verslag ALV 17-04-10 
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 
 
 
 
 


