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Jaarplan  2011 Zoogdiervereniging 
 
Inleiding 

“Het is belangrijk te onderstrepen dat ook in de beleidsplanperiode 2011-2015 de 
Vereniging bovenal een organisatie van mensen blijft die geboeid zijn door zoogdieren 
en die zich vrijwillig dan wel beroepsmatig voor onderzoek aan en bescherming van 
zoogdieren inzetten.”  
 
Bovenstaand citaat uit het in april 2010 vastgestelde Meerjarenplan 2011-2015 van de Vereniging 
maakt duidelijk wat de leden van de Vereniging bindt, ook als het een periode tegen zit.  
   
In het huidige politiek-economisch klimaat is de rol van natuurbeschermingsorganisaties als de 
Zoogdiervereniging belangrijker dan ooit. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft recent nog 
duidelijk gemaakt (Balans van de Leefomgeving 2010) dat de achteruitgang van de biodiversiteit 
alleen tot staan kan worden gebracht als stevig wordt ingezet op het afmaken van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) en het verbeteren van de algehele milieucondities. De aangekondigde 
bezuinigingen van de overheid op natuur en de wijze waarop zij die wil realiseren brengen de 
doelstelling m.b.t. het tot staan brengen van de achteruitgang in biodiversiteit zeker niet dichterbij.  
 
In zo’n klimaat neemt het belang van particuliere organisaties als de onze alleen maar toe. De 
gezamenlijke natuurbescherming moet een tegenwicht bieden aan de verminderde beleidsmatige 
aandacht voor natuur en landschap. De Zoogdiervereniging is een bescheiden speler in dit 
krachtenveld, maar zit wel in tal van netwerken, zoals VOFF, Natuurplaza, IUCN, 
Landschapsmanifest en Soortenbescherming Nederland, die gezamenlijk wel meer invloed kunnen 
uitoefenen. Op de versterking van die samenwerking moeten we onze strategie dan ook verder 
richten. 
 
Naast onze ambitie om samen sterk te staan voor de natuur in het algemeen en zoogdieren in het 
bijzonder ontkomen ook wij er niet aan om “de tering naar de nering zetten”. 
De economische tegenwind wordt ook merkbaar bij de Zoogdiervereniging. Minder ruimte voor 
natuur in het overheidsbeleid gaat zich vertalen in minder opdrachten voor de Steunstichting. In de 
afgelopen jaren heeft de totale organisatie een behoorlijke groei doorgemaakt, zowel qua ambitie 
als qua omzet. Om onze ambitie waar te maken is er stevig geïnvesteerd in mensen en middelen. 
Zolang er sprake was van een groeimarkt kon dit financieel uit. Maar nu is de verwachting dat er 
sprake is van stagnatie en dat betekent dat we onze ambitie moeten bijstellen. 
 
Financiën 
De organisatie is kwetsbaar omdat het eigen vermogen beperkt is. Voor de komende magere jaren 
is het belangrijk dat we beter zicht krijgen op onze kosten en baten. Om die reden heeft het 
bestuur besloten de boekhouding van de Vereniging en de Stichting volledig te scheiden. De kosten 
van de Vereniging zijn al vele jaren hoger dan de baten. Een negatief saldo kon worden voorkomen 
doordat de Steunstichting een groot deel van haar positieve resultaat aan de Vereniging 
overmaakte. In een periode van krimp kan dat niet onbeperkt doorgaan. 
Nu ligt er zelfs een dubbele opgave: de Vereniging moet financieel onafhankelijker worden en de 
Stichting moet werken aan haar eigen continuïteit. Een sterkere scheiding van de financiën 
betekent voor de Vereniging dat zij vooral moet werken aan het verhogen van haar inkomsten en 
het verlagen van de kosten.  
Daarnaast zal ieder jaar, bij het opstellen van de begroting van de Steunstichting, worden gekeken 
welke bijdrage aan de Vereniging verstrekt kan worden zonder de continuïteit in gevaar te 
brengen. 
De Vereniging mag van de Stichting verwachten dat zij haar ondersteunt om deze ambitie waar te 
maken. Dat betekent enerzijds meer aandacht voor het werven en binden van leden en voor 
sponsorwerving en anderzijds voor beheersing van de kosten.  
Toch zijn er voor 2011 aanmerkelijk minder uren voor ondersteuning door de werkorganisatie 
beschikbaar. Van vermindering in uren is vooral sprake bij Publiciteit en Voorlichting (van 1000 
naar 650 uur) en bij het onderhoud van websites (van 500 naar 400 uur). Ook het aantal uren voor 
bescherming, dat in 2010 door een bijzondere procedure erg groot was moet worden gehalveerd. 
Voor het overige kan de dienstverlening aan de vereniging worden gehandhaafd op het huidige 
niveau.  
De Vereniging moet haar eigen keuzes maken t.a.v. de diensten die aan leden, werkgroepen en 
waarnemers geleverd moeten worden en daarbij de menskracht en middelen verstrekken om deze 
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dienstverlening te realiseren. Voor enkele taken die nu nog door de Steunstichting worden 
geleverd, maar waarvoor in 2011 de middelen ontbreken, moet actief worden gezocht naar 
vrijwilligers die deze taken over kunnen nemen.  
 
Speerpunten en kerntaken 
Op strategisch niveau geeft de Vereniging in de periode 2011-2015 haar doelstelling vooral 
gestalte door te werken aan de volgende drie speerpunten: 
 

• Uitbouwen van de kennisorganisatie 
• Gestructureerde aandacht voor beïnvloeding (belangenbehartiger voor zoogdieren) 
• Draagvlakversterking door verdere profilering van de Vereniging 

 
Deze drie speerpunten staan voor uitbouwen en verbreden van de Vereniging, welke mede de basis 
vormen voor de voorgenomen verdergaande professionalisering van de Vereniging.  
 
In het meerjarenplan 2011-2015 zijn bovenstaande speerpunten (strategische doelen) vertaald in 
zes op uitvoering gerichte kerntaken. 
 
1. Creëren van draagvlak  

- De Zoogdiervereniging is de organisatie bij uitstek die moet werken aan draagvlak voor 
zoogdieren in de samenleving en bij beleidsmakers en beheerders. Dit gaat de Vereniging 
ook het komend jaar weer doen door in de media aandacht te vragen voor zoogdieren. 
Enerzijds door te reageren op vragen van de pers en anderzijds door het uitbrengen van 
persberichten rond kansen en bedreigingen (het aantal uren dat beschikbaar is voor PR, is 
echter 1/3 minder dan in 2010). 

- De Verenigde Naties heeft 2011 uitgeroepen tot “Jaar van de Vleermuis”. De 
Zoogdiervereniging sluit zich hierbij aan omdat vleermuizen ook voor onze organisatie een 
belangrijke soortgroep zijn. De voorgaande jaarsoorten, de egel en het wild zwijn, hebben 
aangetoond dat een themajaar goed kan werken voor het vergroten van het draagvlak van 
een soort. Samen met de VLEN wordt aan de concrete invulling van het jaar gewerkt. Het 
Jaar van de Vleermuis kan alleen groot worden opgetuigd als een project dat is ingediend 
voor een bijdrage van de Regeling Draagvlak Natuur wordt gehonoreerd. 

 
2. Verwerven en delen van kennis en informatie 

- De Zoogdiervereniging is vooral een kennisorganisatie. Leden, werkgroepen en 
medewerkers zullen actief blijven in het vergroten van kennis. Enerzijds door het 
verzamelen van gegevens en anderzijds door het gedrag van dieren te bestuderen en de 
relaties van soorten in hun leefgebieden verder te ontrafelen. De opgedane kennis wordt 
samengebracht in periodieken van de Vereniging en van werkgroepen. 

- Daarnaast wordt ook meegewerkt aan het uitbrengen van publicaties door derden. Zo 
verschijnt in 2011, met medewerking van de Vereniging, een Nederlandstalige uitgave van 
het Handboek van de Vleermuizen van Europa en komt er een monografie uit over de egel. 

- De tijdschriften Zoogdier en Lutra spelen een belangrijke rol in het verspreiden van kennis 
over zoogdieren naar resp. meer algemeen geïnteresseerde leden en meer 
wetenschappelijk geïnteresseerde leden. Van Zoogdier verschijnen komend jaar vier 
nummers en van Lutra twee. 

- Onze websites Zoogdiervereniging.nl, Vleermuis.net en Zoogdieratlas.nl worden actueel 
gehouden en bieden de bezoeker zeer veel informatie over de Zoogdiervereniging en haar 
activiteiten en natuurlijk ook over zoogdieren en hun leefomgeving. Deze websites worden 
in 2011 actueel gehouden. 

- Overdracht van kennis in cursusverband groeit in belang. In 2010 heeft het 
cursusprogramma haar bestaansrecht bewezen. In 2011 wordt het programma met 
cursussen voor professionals en leken nog verder uitgebreid.  

- Een populaire manier onder leden en overige in zoogdieren geïnteresseerde leken is het 
meedoen aan inventarisatiekampen georganiseerd door verschillende werkgroepen en de 
werkorganisatie. In 2011 wordt door de veldwerkgroep het jaarlijkse zomerkamp 
georganiseerd. Daarnaast worden in het kader van de atlas en inventarisatieopdrachten 
aparte activiteiten georganiseerd vooral om gegevens te verkrijgen over muizen en 
vleermuizen. 

- De digitale Zoogdieratlas blijkt een goed middel te zijn om waarnemers te stimuleren hun 
waarnemingen door te geven. Het project Zoogdieratlas.nl eindigt in 2011, maar krijgt een 
vervolg in het project Atlas van de Nederlandse Zoogdieren in het kader van de serie De 
Fauna van Nederland.   
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3. Uitvoeren van beschermingsactiviteiten 
- Alleen al van het aandacht besteden aan zoogdieren en/of soorten gaat al een 

beschermende werking uit. Daarom wordt in 2011 onverminderd aandacht van de media 
gevraagd voor bijzondere en algemene ontwikkelingen uit de wereld van de zoogdieren. 

- De Werkgroep Bescherming zal ook in het beleidsjaar actief zijn om gevraagd en 
ongevraagd adviezen te geven aan het bestuur over specifieke zaken die de bescherming 
van zoogdieren en hun leefgebieden betreffen. 

- In 2010 zijn veel uren besteed aan de rechtszaak tegen LNV m.b.t. de gedragscode van de 
waterschappen. Voor een dergelijke rol ontbreken voor 2011 de uren. Het aantal uren voor 
bescherming moet worden teruggebracht van 140 naar 75). Dit betekent dat we onze 
energie moeten steken in zaken waarbij we kunnen samenwerken met andere organisaties.  

- Samen met de andere 5 organisaties verenigd in Soortenbescherming Nederland wordt 
gewerkt aan de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Het leefgebiedenbeleid dat 
in de plaats is gekomen van het oude soortenbeleid lijkt op dood spoor te zijn beland door 
de bezuinigingsambities van het kabinet. Vanuit Soortenbescherming Nederland worden 
rijk en provincies bewerkt om een succesvol gebleken instrument in stand te houden.  

- Waar mogelijk wordt ondersteuning (in de vorm van kennis) geboden aan werkgroepen en 
organisaties die zich sterk willen maken voor de bescherming van belangrijke lokale of 
regionale populaties. Het beschermen van populaties op nationaal niveau ziet de vereniging 
als een eigen kerntaak. 

- Waar knelpunten worden gesignaleerd die een aantoonbaar effect hebben op een 
belangrijke populatie van zoogdieren worden de verantwoordelijke instanties benaderd met 
het verzoek om knelpunten weg te nemen. In het recente verleden is dit gebeurd voor 
otter en bever. 

 
4. Beïnvloeden van beleid en beheer 
- Zoogdieren spelen een ondergeschikte rol in beleid en beheer. Dit wordt mede veroorzaakt 

door een beperkte kennis bij overheid en terreinbeheerders van zoogdieren. De Vereniging 
ziet het als haar taak om daar waar mogelijk aan belanghebbenden beleidsrelevante kennis 
aan te bieden. 

- De samenwerking binnen de provinciale netwerken van het atlasproject wordt in 2011 
gecontinueerd. In die netwerken zijn overheden, terreinbeheerders, organisaties 
landschapsbeheer en andere partijen actief in het stimuleren van het verzamelen van 
zoogdierdata. Deze netwerken zijn mede in het leven geroepen om zoogdieren bekender te 
maken bij andere belanghebbenden in de verwachting dat mede daardoor zoogdieren een 
grotere rol gaan spelen bij beleid en beheer.  

- Samen met andere partijen binnen Soortenbescherming Nederland wordt invloed 
uitgeoefend op de totstandkoming van de nieuwe natuurwetgeving (integratie van Flora en 
faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet). Deze activiteiten worden in 2011 
voortgezet. 

- Door het geven van cursussen voor ambtenaren, medewerkers van groene bureaus en 
terreinbeheerders wordt gewerkt aan het vergroten van de kennis van zoogdieren en hun 
leefomgeving in de verwachting dat meer kennis leidt tot een betere inbedding in beleid en 
beheer. 

 
5. Verenigen en ondersteunen van de achterban  
(vrijwilligers, waarnemers, leden, werkgroepen) 

- De Vereniging wil vooral een platform zijn voor in zoogdieren geïnteresseerde personen, 
zowel professionals als vrijwilligers. De Vereniging wil waar mogelijk de ontmoeting van 
deze groep stimuleren door het organiseren of ondersteunen van gezamenlijke activiteiten 
als symposia, ledenbijeenkomsten en een jaarlijkse Landelijke Zoogdierdag.  

- Atlasprojecten die door werkgroepen worden opgestart (zoals door de Zoogdierwerkgroep 
Overijssel) kunnen rekenen op de steun van de Vereniging via het leveren van 
deskundigheid en data. 

- De Vereniging kent tien actieve werkgroepen. Iedere werkgroep kan voor haar 
(bestuurlijke) activiteiten ook in 2011 rekenen op een beperkte financiële ondersteuning en 
indien gewenst op administratieve ondersteuning  (zoals het verzorgen van de 
ledenadministratie of beheer van de website). 

- De Steunstichting heeft een medewerker in dienst om vrijwilligers te informeren en/of 
wegwijs te maken. De uren van deze medewerker blijven voor een belangrijk deel 
gehandhaafd. 

- Een van de taken van de werkorganisatie is het ondersteunen van het bestuur. Het beleid 
wordt vanuit de werkorganisatie voorbereid en na vaststelling in het bestuur, uitgevoerd. 
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De werkorganisatie blijft zorg dragen voor de organisatie van de bestuursvergaderingen en 
de verslaglegging. 

- In het voorjaar en het najaar wordt, conform de statuten, een Algemene Leden 
Vergadering (ALV’s) gehouden. De werkorganisatie zorgt dat deze dagen doorgang kunnen 
vinden en levert ten minste Jaarplan en Begroting en Jaarverslag en Jaarrekening. De 
voorjaar ALV valt samen met de Landelijke Zoogdierdag. 

- De Vereniging wordt vele keren per jaar uitgenodigd om met een stand aanwezig te zijn op 
manifestaties georganiseerd door verwante organisaties. Deze presentatie van de 
Vereniging kan in het verslagjaar alleen maar doorgang vinden als zich hiervoor leden 
beschikbaar stellen. 

 
6. Werven van voldoende (financiële) middelen 

- Voor het realiseren van de ambitie van de Vereniging zijn het kunnen beschikken over 
voldoende financiële middelen een belangrijke voorwaarde. Het aantal mogelijkheden om 
middelen te verkrijgen is echter beperkt. De belangrijkste inkomstenbron van de 
Vereniging zijn contributies van leden. Voor specifieke activiteiten of projecten wordt een 
beroep gedaan op fondsen (zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds), op bedrijven en op 
overheden. In 2011 zijn de vrije middelen om potentiële geldschieters te benaderen 
beperkt.  

- In de afgelopen jaren is het ledental van de Vereniging gegroeid. Het is niet zeker dat deze 
groei doorzet omdat burgers ook economische afwegingen moeten maken. Doordat jarlijks 
een deel van de leden opzegt (andere prioriteiten of overlijden) kan zelfs een daling van 
het ledental aan de orde zijn. Leden werven kost veel geld. Speciale acties staan dan ook 
niet op de planning. Daar waar meegelift kan worden met activiteiten of acties van derden 
zullen we zo mogelijk wel aanhaken. Het vasthouden van bestaande leden heeft wel een 
hoge prioriteit. Deze personen steunen de Vereniging en dat willen we zo houden. Een 
goed tijdschrift Zoogdier, interessante activiteiten voor leden en goede voorzieningen voor 
waarnemers en werkgroepen zijn belangrijke bindmiddelen en moeten dan ook stevig 
worden voortgezet.   

- Het werven van fondsen kan het best geschieden naar aanleiding van speciale projecten of 
activiteiten. Met dergelijke projecten wordt een directe relatie gelegd tussen het geld en 
het resultaat. Grotere gespecialiseerde fondsen voor natuurdoelen zijn er nauwelijks meer. 
Het vinden van bedrijven die iets met zoogdieren hebben is moeilijk en tijdrovend. Speciale 
acties onder leden leveren tot dusverre weinig op. Toch moeten we op de korte termijn 
blijven inzetten op meerdere bronnen tegelijkertijd. Op de middellange termijn moeten we 
verder werken aan de reputatie van de Zoogdiervereniging. Alleen een vereniging met een 
belangrijke toegevoegde maatschappelijke waarde ziet kans om grotere financiers aan zich 
te binden en of in aanmerking te komen voor nalatenschappen. 

- Samen met Soortenbescherming Nederland en de VOFF wordt getracht om aantrekkelijk te 
worden voor grotere financiers en of fondsen. 

 
Resumé 
Juist in deze politiek-economische moeilijke tijd is het belang van particuliere 
natuurbeschermingsorganisaties zoals de Zoogdiervereniging groot. Alleen door samenwerking met 
collega organisaties kan een vuist worden gemaakt. De Zoogdiervereniging gaat zich dan ook 
actiever opstellen in bestaande samenwerkingsverbanden. 
Er is minder geld (uren) beschikbaar vanuit de Steunstichting voor de Vereniging, dat maakt de 
verantwoordelijkheid van de Vereniging groter bij het realiseren van haar doelen en ambities. Het 
initiatief komt meer bij de leden te liggen. 
  
 
 


