
Voor:   Algemene Ledenvergadering Zoogdiervereniging 

Van:  Bestuur Zoogdiervereniging 

Datum:  11 april 2015 

Onderwerp: Aantal ledenvergaderingen per jaar 

 

Aanleiding 

De Zoogdiervereniging kent twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV) per jaar. Traditioneel vinden 

die plaats in maart/april en in november. Tijdens de voorjaars-ALV worden onder meer het 

jaarverslag en jaarrekening behandeld en tijdens de najaars-ALV het jaarplan en begroting. 

 

Vanaf 2008 werd de voorjaars-ALV gecombineerd met een lezingendag (Zoogdierdag). Dit werd een 

succes en we hebben de ambitie de Zoogdierdag verder te laten groeien, waardoor de voorjaars-ALV 

steeds verder in de verdrukking komt. In 2014 is daarom de voorjaars-ALV losgekoppeld van de 

Zoogdierdag. Dit was een vergadering met veel interactie tussen de aanwezigen, maar het aantal 

aanwezige leden was zeer beperkt. Het bestuur heeft daarom gezocht naar een structurele 

oplossing. Daarbij speelt de wens om het aantal te organiseren bijeenkomsten beperkt te houden, in 

verband met de werkdruk op het Bureau en in het bestuur en de behoefte onder de leden. 

 

Voorstel: naar één ALV per jaar 

Het bestuur stelt voor om met ingang van 2016 jaarlijks de onderstaande landelijke 

ledenbijeenkomsten te organiseren: 

- Maart/april: Landelijke Zoogdierdag (zonder Algemene Ledenvergadering) 

- November: Algemene Ledenvergadering, i.c.m. een inhoudelijke bijeenkomst met actieve 

leden en werkgroepen 

Dit betekent dus dat er dan nog één ALV per jaar wordt georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst 

wordt zowel verslag gedaan over het voorgaande jaar (inhoudelijk en financieel) en wordt de 

begroting behandeld. Daarnaast kunnen andere onderwerpen worden geagendeerd. 

 

Aanpassing statuten 

Om dit mogelijk te maken moeten de statuten worden aangepast. Belangrijkste ingrediënt van de 

voorjaars-ALV is het jaarverslag met bijbehorende jaarrekening. Praktische invulling is dat we de 

statuten (art. 13) als volgt wijzigen: 

- Het bestuur stelt uiterlijk binnen zes maanden na het eind van het verenigingsjaar het 

jaarverslag en de jaarrekening vast. 

- Het bestuur publiceert deze op de website en kondigt dit breed binnen de vereniging aan 

(nieuwsbrief, Zoogdier, Zoogmail en social media). 

- Het bestuur legt uiterlijk binnen twaalf maanden na het einde van het verenigingsjaar 

verantwoording af in de ALV (in het najaar). 

- Leden kunnen tussentijds een ALV bijeenroepen (is al geregeld in artikel 13.5), als ze vinden 

dat het verantwoording afleggen niet tot in het najaar kan wachten.  



Het bestuur is van mening dat op deze wijze voldoende ruimte is voor een democratische inbreng in 

de Vereniging, met een realistische tijdsinvestering om de landelijke ledenbijeenkomsten te 

organiseren die voorzien in de behoefte onder onze leden. 

 

Voorstel aan de ledenvergadering 

- Instemmen met voorgestelde aanpak 

 

 

 

 

 


