
 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering 
 
Datum:  21 november 2015 
Locatie:  Bezoekerscentrum ‘Kennermerduinen’,  Zeeweg 12, 2051 EC Overveen 
 
Aanwezige leden: 
Richard Witte, Jan Wondergem, Erik-Jan de Wit, Jan Hovenkamp, Peter van der Linden, 
Florian Bijmold, Harrie Bosma, Willemijn de Vos, Hans Bekker, Carola van den Tempel, 
Johannes Regelink, Ben van den Horn, Jan van Delden, Marike de Haan-Zaalberg, 
Bernard Duijnen en Titia Kiers 
Bestuur:  
Hans van Dord (voorzitter), Jan Buys (secretaris), Toon Zwetsloot (penningmeester),  
Margje Voeten en Jeike van der Poel  
Bureau: 
Nico Terra (interim directeur), Stefan Vreugdenhil, Neeltje Huizenga en Roline Eikelboom 
(verslag) 
 

1. Opening 
Welkom en opening door de voorzitter om 10.20 uur. Er zijn een aantal nieuwe leden, 
een kort voorstelrondje volgt.  

 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 

o Atlas: Jan Buys geeft toelichting over de stand van zaken. De 
atlas zal op de Zoogdierdag van 12 of 19 maart 2016 in Naturalis 
worden gepresenteerd. Het einde van een lastig en intensief 
project is in zicht 

o Digitale atlas: in maart 2016 wordt ook de digitale atlas 
gepresenteerd, deze wordt onderdeel van verspreidingsatlas.nl 

o Telemetrie: het stuk is klaar en komt as maandag op de website. 
Het stuk wordt aan de werkgroepen toegestuurd (actie SV) 

 
4. Verslag ALV 10 april 2014 (bijlage) 

Besluit: Het verslag wordt onveranderd vastgesteld. 
 

5. Reorganisatie en toekomstvisie Bureau van de Zoogdiervereniging 
Nico Terra stelt zichzelf eerst voor aan de vergadering en vertelt over de 
reorganisatie binnen het bureau. De omzet bleef achter bij de begroting, vooral 
voor de veldmedewerkers was niet voldoende werk. In juni is besloten tot een 
reorganisatie, waarbij ontslag is aangevraagd voor 3 projectmedewerkers, een 
projectleider en 1 secretariaatsmedewerker. Op 1 november zijn de medewerkers 
uit dienst gegaan. De projectleider is gedetacheerd. Ook het MT is in 
samenstelling gewijzigd: van 3 naar 2 personen. Het aantal medewerkers in 
dienst is nu 12 (waarvan 1 gedetacheerd). 
Huidige situatie: het liquiditeitsprobleem dat werd verwacht in oktober is opgelost. 
De verwachting is dat de bijgestelde begroting van 2015 wordt gehaald en dat dit 
jaar zonder verlies kan worden afgesloten.. Dit komt oa door extra opdrachten 
van de WOT, gerichte acquisitie, aangescherpt debiteurenbeleid en de inzet van 
alle medewerkers (ook van degene die nu met ontslag zijn). Voor volgend jaar 
worden geen liquiditeitsproblemen verwacht, de begroting voor 2016 is gunstig. 
Het bureau blijft kwetsbaar omdat er geen eigen vermogen is, dit moet komende 
jaren worden opgebouwd. 



Er waren een aantal toekomstscenario’s: 
- Doorstart  
- Bureau onderbrengen bij een PGO 
- Bureau onderbrengen bij een niet-PGO 
- Bureau splitsen in NEM-deel en rest 
- Liquideren/faillissement 
Al snel is gekozen voor optie 1, de doorstart in afgeslankte vorm. 
Het bureau moet zich onderscheiden in de markt, de link met de vereniging is 
uniek en belangrijk. 
Het bureau moet een kenniscentrum worden, kennis zoeken en uitdragen, in een 
hoger marktsegment. 
Het bureau moet een netwerkorganisatie worden, een platvorm vormen met 
anderen rond projecten. 
De komende maanden zal aan de nieuwe organisatie worden gewerkt. 
De vereniging is cruciaal voor het voortbestaan van het bureau, de samenwerking 
moet worden geïntensiveerd en daarin moet worden geïnvesteerd. 
De projecten die worden uitgevoerd moeten voldoen aan de doelstelling van de 
Zoogdiervereniging. 
Op dit moment wordt ong 1 Fte binnen het bureau besteed aan uren voor de 
vereniging (bezwaar, beleid, contact vrijwilligers, administratie e.d.), dit blijft zo. 
Het contact met de werkgroepen en vrijwilligers is belangrijk. 
 
De Zoogdiervereniging en het Bureau van de Zoogdiervereniging moeten meer en 
beter samenwerken en elkaar versterken. 
 
De Zoogdierdag is een goede gelegenheid de vereniging en het bureau goed neer 
te zetten. Er moet goed over na gedacht worden hoe dit te doen. Hans Bekker 
biedt zich aan hierbij te helpen. 
  

6. Begroting 2016:  
Toon Zwetsloot geeft een toelichting op de begroting. Dit voorjaar wordt het 
meerjarenbeleidsplan geschreven. Dan volgt ook het jaarplan. Indien noodzakelijk 
wordt de begroting in de loop van het jaar bijgesteld 
Besluit: De begroting 2016 wordt vastgesteld 
 

 
7. Bestuurssamenstelling: 

Het terugtreden van Albert van Zadelhoff en John Melis wordt kort toegelicht.  
De vergadering gaat akkoord met het mandaat voor Toon Zwetsloot, zodat hij kan 
aanblijven als penningmeester van de vereniging. 
Jan Hovenkamp wordt voorgesteld als kandidaat bestuurslid en als beoogd 
penningmeester. 
Besluit: Toon Zwetsloot kan langer aanblijven als penningmeester en Jn 
Hovenkamp neemt zitting in het bestuur. Voor de laatste plaats in het bestuur 
wordt een profiel geschreven. 
 

8. Vervolg groepsdiscussie 
Onder leiding van Margje Voeten gaat de vergadering in groepjes uiteen om over 
een aantal vragen de discussiëren. Margje zal zorgen voor de terugkoppeling. 
 

9. Rondvraag 
Geen rondvraag 
 

10. Sluiting 
Sluiting om 12.05 uur.  
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