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Er heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het 
bestuur. Daarnaast zal één van de bestuursleden binnen afzienbare periode 

terugtreden en is er een kandidaat-bestuurslid. 
 

Teruggetreden: Albert van Zadelhoff en John  Melis  
In verband met de reorganisatie op het Bureau, was het voor Albert van 
Zadelhoff en John Melis afgelopen zomer niet langer mogelijk om deel uit te 

maken van het bestuur van onze vereniging. Voor Albert houdt dit verband met 
zijn werkzaamheden bij de huisbankier van het Bureau. John is tevens voorzitter 

van de Raad van Toezicht van Stichting RAVON, destijds lag het voor de hand om 
RAVON te vragen om financiële steun waarbij de beide activiteiten van John in de 

knel dreigden te komen. 
 
Albert en John hebben daarom besloten zich terug te trekken uit ons 

verenigingsbestuur. Hiervoor heeft het bestuur alle begrip en via deze weg willen 
wij hen nogmaals hartelijk danken voor hun inzet in de afgelopen jaren. 

 
Aflopende termijn: Toon Zwetsloot 
Toon Zwetsloot heeft inmiddels drie termijnen van drie jaar als bestuurslid 

volgemaakt. Daardoor zou hij, op basis van de statuten, moeten terugtreden uit 
het bestuur. Toon is echter onze penningmeester en in deze financieel lastige 

periode is Toon verzocht nog enige tijd deel uit te blijven maken van het bestuur. 
 
Kandidaat-bestuurslid: Jan Hovenkamp 

Jan Hovenkamp heeft zich gemeld met interesse voor toetreding tot ons bestuur. 
Na een gesprek met een aantal bestuursleden is gebleken dat hij hiervoor over 

de juiste capaciteiten beschikt. Wij dragen hem daarom voor als algemeen 
bestuurslid, en gezien zijn achtergrond beschouwen wij hem als beoogd opvolger 
van Toon Zwetsloot na zijn terugtreden als penningmeester. 

 
Hieronder introduceert Jan zich: 

‘Bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) liep ik op mijn twaalfde 
voor het eerst met een batdetector door Leiden. In de jaren daarna heb ik 
meegewerkt aan veel vleermuisvangprojecten, vooral in Zuid-Limburg. 

Daarnaast heb ik vaak meegedaan aan muizenprojecten. Als zzp'er deed ik 
enkele vleermuisinventarisaties. Ik studeerde economie aan de Universiteit van 

Maastricht en werk nu als financieel economisch adviseur bij het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook naast studie en werk heb ik veel met 
financiën gedaan, ik was voorzitter van de NJN en penningmeester van de 

congrescommissie bij de NJN. 
 



Voorgestelde besluiten: 

De Algemene Ledenvergadering van 21 november 2015 besluit: 
- de bestuursperiode van Toon Zwetsloot gezien de bijzonder periode waarin 

wij ons bevinden, te verlengen tot maximaal 1 november 2016. 
- Jan Hovenkamp te benoemen tot lid van het bestuur van de 

Zoogdiervereniging. 


