
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
 

Datum:  15 november 2014 

Locatie:  NME Liemers, Vestersbos 2 in Zevenaar 

 
Aanwezige leden: 

Carola van den Tempel, Jolanda Snellenberg, Tim Hofmeester, Liesbeth de Vries, Jos 

Teeuwisse, Tina Reilink, Gerrit Visscher, Henriette van der Loo, Nannike Buvelot, Daphne 

Landewee, Marijke Drees, Jeanette Boogmans, Dennis Wansink, Angela Kramer, Gerhard 

Glas, Cynthia Lange, Glenn Lelieveldt, Carolien van der Graaf, Harrie Bosma, Marjolein van 

Adrichem, Hans Bekker, Arthur Hoffmann, Joke Bakker, Sim Broekhuijzen, Thijs Bosch, Jeike 

van de Poel 
Bestuur:  

Hans van Dord (voorzitter), Jan Buys (secretaris), Toon Zwetsloot (penningmeester),  

Hugh Jansman, Margje Voeten (afwezig: John Melis, Albert van Zadelhoff)  

Bureau: 

Rob van Westrienen, Stefan Vreugdenhil, Vilmar Dijkstra, Neeltje Huizenga, Kim Rongen 

(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 

• Mededeling door Jos Teeuwisse over de atlas: de atlas is stevig vertraagd, dit heeft 

vooral te maken met verschil van inzicht tussen de Zoogdieratlas redactie en de 

eindredactie van Naturalis. De nieuwe planning is dat de oplevering na de zomer 

van 2015 is. In december wordt hier meer over bekend.  

De communicatie hierover naar de betrokkenen en achterban volgt.  

• Mededeling door de voorzitter: Begin dit jaar was de voorjaars ALV voor het eerst 

niet tijdens de Zoogdierdag maar op een doordeweekse avond. De opkomst was 

gering. Momenteel wordt er besproken of het wel nodig is dat er twee ALV’s per 

jaar zijn en wordt onderzocht of het mogelijk is om één formele ALV per jaar te 

organiseren. De volgende ALV komt hier een voorstel voor.  

• Mededeling door Carola van den Tempel: De Zoogdieraltas van Noord Holland 

komt volgende week zaterdag uit. 

 

4. Verslag ALV 10 april 2014 (bijlage) 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

5. Begroting (bijlage) en jaarplan 2015  

Het jaarplan wordt gepresenteerd door Stefan Vreugdenhil. Kort samengevat wordt 

er in 2015 vooral gewerkt aan zaken die in 2014  zijn opgezet en succesvol zijn, zoals 



ondersteuning van de werkgroepen, Jaar van…, de Zoogdierdag, Vrijwilliger van het 

Jaar, Rie de Booisfonds en de social media/website. Ook de samenwerking met 

andere partijen wordt uitgebouwd.  

 

Toon Zwetsloot presenteert de begroting.   

De historie wordt geschetst: het idee was dat het bureau beter los van de vereniging 

kon staan zodat zij professioneler en commerciëler kan opereren.  Daarom is de 

Steunstichting VZZ opgericht. Circa vier jaar geleden kwam naar boven dat de 

afspraken die destijds zijn gemaakt niet meer zo goed pasten omdat de omzet van 

het bureau sterk was gedaald. Er is toen een nieuw besluit genomen en er zijn 

afspraken gemaakt over de projecten die het bureau (ofwel de Steunstichting) zal 

uitvoeren voor de vereniging. Hiervoor werd dan ook geld betaald. Het ging een tijd 

erg goed met het bureau; het kon niet op. Drie jaar geleden is hier verandering in 

gekomen, de projecten bleven achter. Ook dit jaar is het weer moeilijk om begroting 

te halen. Voorheen werkten we met budget van ca. 2 miljoen, dat is nu nog ca. 1 

miljoen. De activiteiten zoals zojuist gepresenteerd door Stefan kosten geld om 

uitgevoerd te worden. Daarom ligt er voor volgend jaar een nieuw voorstel voor. 

Het nieuwe voorstel is als volgt: Om de voorstellen zoals gepresenteerd uit te voeren  

worden 870 uur beschikbaar gesteld door het bureau voor de ondersteuning van de 

vereniging. Het bureau denkt dat de uitvoering binnen deze uren mogelijk is. De 

exacte invulling hiervan is nog niet vastgesteld; een voorstel hiervoor ligt bij het 

bestuur. Het is ook mogelijk dat er meer uren besteed worden, maar daar moet dan 

voor betaald worden. 

Het schuiven van gelden wordt stopgezet, hierdoor is het plaatje van de begroting 

veranderd; er zijn geen personeelskosten meer maar ook geen baten meer uit de 

posten Capacity Building en Goodwill.  

Ook is er voor de Vereniging winst geboekt door bijvoorbeeld de contributies van de 

lidmaatschappen van de VOFF en Soortenbescherming Nederland omlaag te 

brengen. 

Verder is er  voor 2015 weinig veranderd, er zijn geen bijzondere keuzes gemaakt, we 

gaan op dezelfde voet verder.  

 

Uit de zaal komt de vraag hoe het staat met het ledenaantal, er wordt aangegeven 

dat die licht dalen. Lutra daalt harder maar daar heb je het over ca. 50 personen.  

Op de vraag hoe gaat het met de Stichting gaat wordt geantwoord dat het moeizaam 

gaat. De Stichting zit net aan de verkeerde kant van de nullijn. Er zijn weinig reserves 

meer.  

Er wordt gevraagd wie de penningmeester controleert. Reactie is dat er voorheen 

een commissie was, tegenwoordig is er een externe accountant die de boeken 

controleert.  

Besluit: Begroting wordt vastgesteld. 

 

6. Nieuwe werkgroepen:  

a. Zoogdierwerkgroep Utrecht (ter vaststelling conform statuten) 

Toelichting van Arthur Hoffmann: De wens om deze werkgroep op te richten was er 

al langer, dit is nu de laatste maanden ook daadwerkelijk opgepakt. We zijn nu bezig 

om meer bekendheid te werven.  

 



b. Vleermuiswerkgroep Noord-Holland (ter vaststelling conform statuten) 

Er wordt gevraagd hoe deze werkgroep zich verhoudt met de NOZOS. Carola va den 

Tempel geeft aan dat er is gesproken met NOZOS en in overleg met de NOZOS is er 

gekozen om naast elkaar verder te gaan. Daar waar samengewerkt kan worden zal dit 

ook gedaan worden. 

Besluit: beide werkgroepen zijn van harte welkom bij de vereniging.  

 

7. Leidraad Zoogdiervereniging en telemetrie (bijlage) 

Jan Buys geeft een korte toelichting op het stuk.   

Op onderdelen blijken er wensen tot aanpassing, waar ook nog ruimte voor is. 

Opmerkingen kunnen worden gestuurd naar info@zoogdiervereniging.nl. Hugh 

Jansman, Jan Buys en Thijs Bosch zullen de leidraad aanpassen zodat deze later door 

het bestuur vastgesteld kan worden. 

 

8. Afscheid Hugh Jansman 

Na zes jaar neemt Hugh afscheid als bestuurslid. Hans dankt Hugh voor zijn inzet en 

overhandigd hem een bos bloemen. Hugh blijft actief bij verschillende werkgroepen 

van onze vereniging. 

 

9. Nieuw bestuurslid Jeike van de Poel 

Voor de opvolging van Hugh heeft het bestuur gesproken met Jeike.  Jeike stelt zich 

voor en vertelt dat ze tot nu toe vooral actief is binnen de Nederlandse Jeugdbond 

voor Natuurstudie (NJN). Zij wil zich in het bestuur inzetten om contacten met de 

werkgroepen van onze vereniging te helpen onderhouden en de vereniging 

aantrekkelijker te maken voor jongeren die jeugdbonden ontgroeien. Ze heeft tijdens 

haar Wageningse studie Biologie al eerder bestuurservaring opgedaan. Jeike wordt 

welkom geheten als nieuw bestuurslid.  

 

10. Rondvraag en sluiting 

Sluiting om 11.55 uur.  


