
SAMENSTELLING BESTUUR ZOOGDIERVERENIGING 

Voorzitter 

Hans van Dord heeft besloten na zijn tweede termijn te stoppen met het voorzitterschap. 
Hans licht in de vergadering zijn besluit toe. Het bestuur heeft zich vervolgens de vraag 
gesteld of we op zoek gaan naar een ‘voorzitter van buiten’ zoals de laatste jaren 
gebruikelijk was. We hebben besloten dat niet te doen en een zittend bestuurslid, Jan 
Buys, voor te dragen als voorzitter. Argument hiervoor is dat we recent een turbulente 
periode voor bureau en vereniging achter de rug hebben. In deze periode hebben we ons 
geheroriënteerd, met als belangrijkste verandering dat we kiezen voor een blijvende 
zelfstandige positie van de Zoogdiervereniging. We willen naar een sterkere vereniging, 
dus meer interne samenhang, met een duidelijker maatschappelijk profiel en rust en 
consolidatie rond het bureau.  Jan kan nog één periode van drie jaar voorzitter zijn. Aan 
het eind daarvan bezien we welke keuze we maken voor een opvolgende voorzitter. 
Formeel benoemt het bestuur uit zijn midden de voorzitter. Voordat wij dit doen horen 
wij graag de mening van de ALV hierover. 

Secretaris 

Als Jan voorzitter wordt komt de positie van secretaris vrij. Wij hebben Peter Milders 
bereid gevonden deze positie in te vullen.  
Peter (1958) is jurist en werkzaam in het bedrijfsleven. Hij heeft ruime ervaring als 
bestuurder bij natuurorganisaties. Zo was hij secretaris van Sovon Vogelonderzoek 
Nederland en secretaris van de Nederlandse Ornithologische Unie. Onlangs beëindigde hij 
zijn bestuurslidmaatschap van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam waar hij 
eveneens secretaris was. Peter wil actief betrokken blijven bij de natuurwereld en zijn 
bestuurservaring graag inzetten bij de Zoogdiervereniging.   

Penningmeester 

Jan Hovenkamp is en blijft penningmeester. 

Leden 

Jeike van de Poel is aan het einde van haar eerste termijn van 3 jaar heeft zich 
herkiesbaar gesteld. 

Omvang 

In het afgelopen jaar zijn twee bestuursleden teruggetreden. Margje Voeten is 
teruggetreden omdat zij het bestuurslidmaatschap niet meer kon combineren met werk 
en gezin. Regina Vlijm is teruggetreden omdat zij zich onvoldoende voelde passen binnen 
het bestuur. Wij hebben beide dames bedankt voor hun inspanningen en inbreng. 
 
Gevolg van de heroriëntatie is ook dat wij ons als bestuur actiever opstellen en ook een 
meer uitvoerende rol pakken, bijvoorbeeld rond de Zoogdierdag en in inhoudelijke 
discussies (zie standpuntenbepaling). Wat ons betreft betekent dit twee dingen: 

1. We willen weer naar zeven bestuursleden zodat het tijdsbeslag voor de individuele 
bestuursleden behapbaarder is / blijft. Wij gaan daarom op zoek naar drie nieuwe 
bestuursleden. Wij maken daarvoor nog een ‘profiel’, gelet op de competenties en 
activiteiten van de zittende bestuursleden. Suggesties vanuit de leden hiervoor 
zien wij uiteraard zeer graag tegemoet (aanspreekpunt: Jan Buys). 

2. Voor een aantal zaken (bijvoorbeeld organisatie Zoogdierdag) willen we graag 
versterking van enkele leden (een ‘commissie’) die samen met het desbetreffende 
bestuurslid en vaak ook medewerkers van het bureau e.e.a. vorm geeft. Mensen 
die zich zo willen inzetten zijn welkom (aanspreekpunt:  Jeike). Uiteraard 
benaderen we zelf ook mensen. 
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